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Svalevegen familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 05.06.13 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg 

 

Miljøenheten gjennomførte 05.06.13 inspeksjonstilsyn ved Svalevegen familiebarnehage. Tilstede 

ved befaringen var: Marit Dahl, eier av Svalevegen familiebarnehage, Heidi Valseth, 

Oppvekstkontoret og Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten. 

 

Bakgrunn for tilsynet:  

Oppvekstkontoret og Miljøenheten foretar felles inspeksjonstilsyn ved barnehager og 

familiebarnehager i Trondheim. Oppvekstkontoret gir egen tilbakemelding fra tilsynet til 

virksomhetene. 

 

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Formålet med inspeksjonstilsynet er å 

vurdere om vilkårene i Miljøenhetens godkjenning av familiebarnehagen er ivaretatt.  

 

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. 

 

Regelverk: 

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

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  

Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
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Dokumentunderlag: 

Miljøenhetens godkjenning av Svalevegen familiebarnehage datert 27.06.08. 

 

Beskrivelse av barnehagen:  

Svalevegen familiebarnehage ble godkjent for enkel gruppe i vedtak datert 27.06.08.  

 

Formålet med tilsynet 05.06.13 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 27.06.08. 

Vilkår for godkjenning: 

 

1. Lokalene må sikres tilfredsstillende ventilasjon 

Lokalene er utstyrt med frisklufttilførsel via spalteventiler over vinduer. Det er montert 

avtrekksvifte over komfyr og på bad. Ved tilsynet var spalteventiler over vindu åpne. Det er ikke 

etablert mulighet for overstrømming av luft til badet via tilliggende rom, som forutsatt ved 

godkjenningen.   

 

Vi viser til forskriften § 19. Inneklima/luftkvalitet ”Virksomheten skal ha tilfredsstillende 

inneklima, herunder luftkvalitet.   Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset 

bruksområdet og årstidsvariasjoner…………..” 

Avvik nr 1.   Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene. 

 

 

2. Alle familiebarnehagens lokaler skal være forsvarlig barnesikret.  

Fra befaringen i forbindelse med godkjenningen i 2008 var det påpekt en del manglende 

sikringstiltak for barn, som kasserollevern, sikring av skarpe kniver, sikring av stikkontakter, sikring 

av høye reoler og trappegrinder. Ved tilsynet 05.06.13 ble det registrert manglende sikring av skarpe 

kniver og høye reoler og manglende skåldesikring av vannkraner (bad + kjøkken), samt at kattemat 

sto framme tilgjengelig for barna.  En del av disse sikringstiltakene er knyttet til 2. etasje, som 

inneholder stue og kjøkken.  2. etasje brukes hovedsakelig i tilknytning til måltider, men 

Miljøenheten forventer likevel at disse lokalene også sikres tilfredsstillende.  Det må foretas en 

sikkerhetsgjennomgang av barnehagens innelekeområde og avdekkede avvik må rettes. 

 

Fra forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: ”Virksomheten skal planlegges og drives 

slik at skader og ulykker forebygges….” 

Avvik nr. 2: Barnehagens lokaler er ikke tilfredsstillende barnesikret.  

 

3. Uteområdet ved ytterdør må sikres mot vei. 

Uteområdet på baksiden av huset er gjerdet inn med gjerde og hekk, men området ved ytterdøra mot 

veien er ikke sikret mot at barn kan komme seg ut på veien.   

 

Fra forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: ”Virksomheten skal planlegges og drives 

slik at skader og ulykker forebygges….” 

Avvik nr. 3: Uteområdet ved ytterdør mangler tilfredsstillende sikring i form av grind, gjerde          

                      eller lignende.  

 

4. Alt lekeplassutstyr og uteområder som brukes av barnehagens barn skal være 

tilfredsstillende barnesikret.  
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Ved tilsynet var det to små sklier i plast på uteområdet. Disse syntes tilfredsstillende utformet og 

plassert.  

 

Miljøenheten registrer at flere at forutsetningen for godkjenningen fra 2008 ikke er tilfredsstillende 

ivaretatt. Dette må utbedres snarest.   

 

Andre forhold avdekket ved tilsynsbesøket 

Internkontrollsystem 

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem datert høsten 2012 som omfatter 

bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette ble framlagt 

ved tilsynsbesøket. Miljøenheten gjennomgikk dette på et overordnet nivå. Mange viktige rutiner er 

beskrevet, men internkontrollsystemet bør suppleres med skriftlige rutiner for tur, brann-

/evakueringsøvelser og sikkerhetsgjennomgang av inne- og uteområde samt beredskapsplan. 

Internkontrollsystemet mangler også utfylte kontrollskjema eller annen dokumentasjon som 

bekrefter gjennomføring av beskrevne rutiner. Dette gjelder forhold som sikkerhetsgjennomgang, 

brannøvelser, renhold m.m.. Barnehagens eier bør gå igjennom veileder til forskriften for å sikre at 

de viktigste rutiner dokumenteres. 

 

Fra forskriftens §4. Internkontroll ”Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i 

eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret 

til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.” 

Avvik nr. 4.  Det foreligger ikke dokumentasjon på at beskrevne kontroller er gjennomført.  

 

Husdyr 

Eier har katter som også oppholder seg innendørs. Det er ikke utarbeidet noen hygienerutiner eller 

sikkerhetsrutiner i forhold til barna. Dette må innarbeides i internkontrollsystemet. 

 

Smittevern 

Vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet.  Dette gjennomføres hver 14. dag og kvitteres ut 

på liste i interkontrollsystemet. Rutinene er i tråd med Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om 

barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”Hygiene i barnehager og skoler” 

(revidert mars 2013). 

 

Når det gjelder stellerutiner opplyste eier at det benyttes engangsunderlag, engangshansker og 

desinfeksjonssprit ved bleieskift.  Dette er i samsvar med anbefalingene fra Miljøenheten og 

smittevernoverlegen i Trondheim kommune, jfr. faktaarkene ”Hygiene i barnehager og skoler” og 

”Stellerutiner i barnehagen” som finnes på Miljøenhetens nettsider: 

http://www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/. 

 

Eier av familiebarnehagen har katter, som barna har kontakt med. Rutiner for å sikre god hygiene og 

sikkerhet i forbindelse med barnas kontakt med kattene må innarbeides i internkontrollsystemet. 

 

 

Miljøenhetens konklusjon:  

Miljøenheten ser alvorlig på at Svalevegen familiebarnehage ikke har oppfylt vilkårene for 

godkjenning i 2008. Det ble ved årets tilsyn funnet 4 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. knyttet til internkontroll, sikkerhet og ventilasjon.  

 

Avvik nr. 1.    Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene. 

http://www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/


Side 4 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

13/27745 

Vår dato 

14.06.2013 

 

  

159846/13 

Avvik nr. 2:  Barnehagens lokaler er ikke tilfredsstillende barnesikret.  

Avvik nr. 3:  Uteområdet ved ytterdør mangler tilfredsstillende sikring i form av grind, gjerde eller 

                         lignende.  

Avvik nr. 4.  Det foreligger ikke dokumentasjon på at beskrevne kontroller er gjennomført.  

 

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.09.2013 på at avvikene er rettet.  

 

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et 

varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene 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 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

 

Kopi:  Trondheim kommune, Oppvekstkontoret 
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