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Stavsetmyra barnehage - tilsyn 17.6.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg  
 
Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte den 
17.6.2014 tilsyn ved Stavsetmyra barnehage.  
 
Tilstede ved befaringen var:  
Sissel Tove Kolmannskog, styrer 
Torill Ekle, verneombud 
Rita Tøndel Krog, styrerassistent 

 
Fra miljøenheten møtte: 
Elin Aunet Grønvold, rådgiver 
Rune Berg, rådgiver 

 

Bakgrunn for tilsynet:  
Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle 
barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på: 

 Avviksbehandling og revisjon av rutiner jf § 4 Internkontroll  

 Kontroll av sikkerhet jf § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

 Smittevern og rutiner for lekevask jf § 17 Smittevern  
 
Formålet med tilsynet den 17.6.2014 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og 
granske barnehagens fremlagte dokumentasjon. 
 
Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v.: 
 

  Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. 

  Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, 
men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial. 
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Regelverk: 

 Lov av 2011-06-24 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  
Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

Beskrivelse av barnehagene 
Stavsetmyra barnehage er en privat barnehage som eies og drives av andelslaget Stavsetmyra 
Barnehage SA. Barnehagen åpnet 29.februar 2000. Barnehagen består av fire avdelinger.   
 

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012 

Dokumentasjon av avvik (jf §4) 
Barnehagens avviksrutiner ble gjennomgått, hvor det bl.a. ble sett på rapportering, dokumentasjon, 
oppfølging/utkvittering og avbøtende tiltak ved ulike avvik og hendelser.  
Hele internkontrollsystemet er elektronisk og tilgjengelig for alle ansatte. Alle ansatte er ansvarlig 
for å melde avvik. Avvik lukkes av ledelsen.  
Miljøenheten har ingen anmerkninger til hvordan avvikene håndteres ved barnehagen.  
 
Retting av bygningsmessige avvik (jf §4) 
Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger noen større bygningsmessige avvik som ikke er rettet. 
  
Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4) 
Barnehagen har gitt en person hovedansvaret for oppdatering og tilpasning av rutiner i 
internkontroll. Det ble opplyst at det er lagt ned mye ressurser den senere tid for å oppdatere og 
tilpasse internkontrollen til driften ved barnehagen. Gjennomgang av rutiner tas opp på 
medbestemmelsesmøter hvor tillitsvalgte og verneombud deltar. 
Innspillene til prosedyreendringer kommer ofte muntlig i medbestemmelsesmøter og 
personalmøter. Ledergruppa avgjør behovet for oppdatering/endringer. 

 
Sikkerhet på innendørs lekeareal (jf §14) 
Barnehagen har en egen månedlig kontroll på hver avdeling for innendørs sikkerhet. Sjekkliste med 
avkrysning benyttes. Eksempel på utfylt sjekkliste ble framlagt ved tilsynet.  Eventuelle avvik 
overføres til avvikssystemet. 
 
Sikkerhet på utelekeplass (jf §14) 

Utendørs sikkerhet kontrolleres ut i fra momentliste hver morgen av tidligvakta. Eventuelle funn tas 
opp og diskuteres på morgenmøtene.  

Personalet gjennomfører månedlig kontroll avlekeplassutstyret. Sjekkliste er utarbeidet på 
bakgrunn av tidligere gjennomgang av Veritas. Utfylt sjekkliste for siste kontroll ble forevist. 
Sjekklisten er svært detaljert og spesifisert per apparat. Avvikene overføres til avvikssystemet.  

 
Førstehjelpskompetanse (jf §15) 

Enheten arrangerer førstehjelpskurs for alle ansatte hvert 2. år og barnehagens ledelse har 
oversikt over deltakelse på kursene.  

 
Vask av leker (jf §17) 

Barnehagen har etablert rutiner for lekevask med kvitteringsliste lagt ut på hver avdeling. 
Prosedyren er at alle lekene skal vaskes hver 14. dag. 

Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14.dag gjelder de lekene som de minste 
barna ofte putter i munnen. Andre leker kan vaskes sjeldnere. Det kan derfor være lurt å foreta en 
risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder. 
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2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler 

 
Sikkerhet på barnehagens innelekeområde. 

Det ble ved befaringen påpekt forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette dreide seg 
om manglende skåldesperre på tappested på kjøkkenet. Det er et hovedprinsipp at alle 
tappesteder som er tilgjengelig for barn skal være skåldesikret. Selv om det er en fast ansatt på 
kjøkkenet så er kjøkkenområdet tilgjengelig for barna.    

 

Avvik 1:  Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 
For at avviket skal rettes må det monteres skåldesikre armatur på alle tappesteder 
tilgjengelig for barn 

 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14  

 

Miljøenhetens konklusjon 

Tilsynet viste at Stavsetmyra barnehage har etablert et internkontrollsystem med avvikssystem for 
oppfølging og forbedring av helse miljø og sikkerhet jf forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. Ledelsen ved barnehagen synes å ha et høyt ambisjonsnivå på sitt 
internkontrollarbeid. Miljøenheten har ingen anmerkninger til hvordan denne delen av driften 
ivaretas i dag. Det ble gitt ett avvik på manglende skåldesperre på tappested. 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 1.9.2014 på at avviket er rettet.  

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne 
rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene skal bringes i orden. Vi 
viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling 
og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting. 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Rune Berg 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 


