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Tempe barnehage - tilsyn 17.12.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler - 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 17.12.14 

tilsyn ved Tempe barnehage.  

 

Tilstede ved befaringen var:  

Ole Martin Steffensen, daglig leder Tempe barnehage 

 

Fra miljøenheten møtte 

Elin Grønvold. Aunet, rådgiver 

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør 

 

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 jfr §4 Internkontroll  

 Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

 Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern  

 

Formålet med tilsynet 17.12.14 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 

Tempe barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som drives av samvirkeforetaket Tempe 

barnehage SA. Barnehagen har tre avdelinger. 

 

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012 

 

Dokumentasjon av avvik (jf §4) 

Ansatte melder avvik elektronisk via systemet Vigilo. Daglig leder melder tilbake hvilke tiltak som 

gjøres og kvitterer ut når avviket er rettet. Avviksmeldingene og oppfølgingen av disse gjøres 

fortløpende kjent for ansatte via automatiske meldinger fra Vigilo til de ansattes mobiltelefoner. 

Gjentatte avvik tas opp på avdelingsmøter. 

Skader på barn registreres på eget skademeldingsskjema og meldes videre til forsikringsselskap. 

Skader bør i tillegg registreres som avvik slik at man sikrer en best mulig samlet oversikt over avvik 

ved barnehagen. 

Det ble ved tilsynet opplyst at barnehagen har få meldte avvik, og at mindre feil og mangler søkes 

rettet uten at dette registreres som avvik. 

 

Dersom det er behov for større planlagte utbedringer legges saken fram for styret. Mindre 

bygningsmessige utbedringer bestilles av daglig leder. 

 

Rutine for melding av avvik er kort beskrevet for de enkelte prosedyrer i internkontrollsystemet, 

men det bør i tillegg utarbeides en overordnet prosedyre som mer detaljert viser hvordan avvik 

fanges opp, meldes, håndteres (beskriver eventuelle avbøtende tiltak) og utkvitteres. Prosedyren bør 

klargjøre om ulike typer avvik behandles på forskjellig måte, f.eks andre rutiner for skader på barn, 

forbedringsmeldinger, avvik på egne rutiner etc. 

 

Verneombud foretar månedlig gjennomgang av meldte avvik. Det bør i tillegg etableres en rutine 

der alle avvik, feil og mangler fra kontroller og skader på barn gjennomgås samlet for å avdekke om 

det er gjentatte hendelser som krever fysiske tiltak eller nye rutiner. En slik gjennomgang bør vises 

på barnehagens årshjul. 

 

Merknad nr.1: Det bør etableres en rutine som sikrer en samlet årlig gjennomgang av alle 

avvik, forbedringsmeldinger og skader slik at man kan avdekke behov for 

endring av fysisk miljø eller egne prosedyrer. 

 

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4) 

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger større meldte bygningsmessige avvik ved barnehagen.  

 

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger noen langsiktig vedlikeholdsplan for barnehage, 

men at vedlikeholdsbehov vurderes av representant for styret og daglig leder forut for årlige 

dugnader. Det bør foretas en bygningsmessig gjennomgang for å fastsette fremtidig 
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vedlikeholdsbehov for bygning, utelekeområdet og tekniske installasjoner. En vedlikeholdsplan 

fastsatt ut ifra forventet gjenstående teknisk levetid vil gi grunnlag for en bedre planlegging av 

vedlikeholdsbehovet. 

 

Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4) 

Tempe barnehage har tatt i bruk PBL’s system for internkontroll og har revidert sine rutiner i 

forbindelse med overgang til elektronisk system. Alle avdelinger har PC med tilgang til IK-

systemet. Barnehagen er kjent med ny veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. 

Barnas arbeidsmiljø er hovedtema på to av personalmøtene hvert år, og på et av disse møtene 

foretas en gjennomgang og diskusjon av internkontrollprosedyrer. 

Det er utarbeidet et årshjul for HMS-arbeidet ved barnehagen som ble ettersendt etter 

tilsynsbesøket. Barnehagen bør på dette årshjulet synliggjøre alle systematiske kontroller og 

gjennomganger som har betydning for barnas arbeidsmiljø. Punkter som bør fastsettes er 

brannøvelser, førstehjelpsopplæring, vernerunder inklusive fokus på barns sikkerhet og innemiljø, 

kontroll av lekeplassutstyr, gjennomgang av meldte avvik og skademeldinger, gjennomgang av 

rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø og bygningsmessige kontroller (ventilasjon, 

brannalarmanlegg etc). 

Sikkerhet på innendørs lekeareal (jf §14) 

Avdelingene gjennomfører kontroll av barnas arbeidsmiljø hver måned, og benytter sjekkliste med 

utkvittering som grunnlag for gjennomgangen. Sjekklistene skannes og legges inn i IK-systemet og 

avvik som avdekkes registreres og meldes i avvikssystemet. Befaringen i forbindelse med 

tilsynsbesøket avdekket avvik som burde vært fanget opp av de månedlige kontrollene. Dette tilsier 

at sjekklisten bør detaljeres bedre, og kontrollene bør også omfatte innemiljøfaktorer (lys, lyd, 

luftkvalitet, temperatur).  

Sikkerhet på utelekeplass  (jf §14) 

Kontroll av sikkerhet på utendørs lekeareal gjennomføres årlig av eksternt firma 

(Lekeplasskontrollen). Leder mottar rapport med oversikt over feil og mangler som må utbedres, og 

rapport fra siste kontroll i 2014 ble ettersendt etter tilsynet. Barnehagen har foretatt en 

risikovurdering av de påpekte feil og mangler, og styret har besluttet at påpekte A-feil ved 

felleshuske  og B-feil ved vippe ikke rettes da de har vurdert risikoen for ulykker ved disse 

apparatene som lav. Kvittering av gjennomførte tiltak og styrets vurdering er påført rapporten fra 

Lekeplasskontrollen. 

 

Barnehagen har etter forskriftens §5 opplysnings- og informasjonsplikt overfor foresatte om forhold 

som kan ha betydning for barnas arbeidsmiljø. Risikovurderinger som innebærer at påpekte feil fra 

ekstern kontrollør ikke rettes, må informeres til foresatte. 

 

Feil og mangler som påpekes av Lekeplasskontrollen bør føres som avvik i Vigilo slik at man sikrer 

dokumentasjon av at tiltak iverksettes. 

 

Barnehagens leder og verneombud foretar kontroll av utelekeområdet to ganger årlig, og benytter 

sjekkliste i dette arbeidet. Avvik kvitteres ut på sjekklisten, men bør også registreres som avvik i 

Vigilo slik at man får en best mulig samlet oversikt over alle avvik. Utfylt sjekkliste datert 

14.05.2014 med utkvittering ble ettersendt etter tilsynet. 

 

Barnehagen har rutiner for visuell kontroll av utelekeområdet hver morgen. Det er foretatt en 

risikovurdering av utelekeområdet og sjekkpunkter (sommer og vinter) er påført kvitteringslisten.  
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Vask av leker (jf §17) 

Barnehagen fremla ved tilsynet rutiner for vask av leker hver måned. Gjennomført lekevask 

kvitteres ut på vaskeliste. Ved smittesituasjoner er det etablert rutiner som medfører intensivert 

renhold. 

Rutinene for lekevask er ikke i samsvar med Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og 

smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”Hygiene i barnehager og skoler” (revidert mars 

2013) som sier at leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig, og skal 

vaskes minst hver 14. dag.  
 

Avvik nr.1: Tempe barnehage har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker.  

Det må etableres rutiner for vask av leker i samsvar med anbefalingen gitt av 

Folkehelseinstituttet og Miljøenheten. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §17 Smittevern. 

 

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 gjaldt løs 

hylle, usikret speil, for dårlig sikring av elektriske kjøkkenapparater og manglende skåldesikring av 

vannkran på kjøkken. Tappesteder tilgjengelige for barn må sikres slik at temperaturen blir maks 38 

grader. 

 

Avvik nr.2:  Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

Vannkran på kjøkken må skåldesikres, elektriske apparater må sikres mot 

brann/skåldingsfare, speil må sikres og høye hyller må sikres mot velting. 

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

helsemessig beredskap. 

 

Lydnivå fra ventilasjonsanlegg 

Det ble ved tilsynsbefaringen observert høyt lydnivå fra ventilasjonsanlegget i flere av rommene ved 

barnehagen. Det er sannsynlig at dette lydnivået overskrider kravene til lydnivå fra tekniske 

installasjoner i TEK/NS8175 klasse C. Det må iverksettes tiltak for å sikre at lydnivået i barnas 

oppholdsareal er i samsvar med gjeldende krav. 

 

Avvik  nr.3: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegg i flere av 

rommene ved Tempe barnehage. 

  Det må foretas måling av lydnivå og eventuelt iverksettes tiltak slik at lydnivået er i 

samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175. Det må fremlegges 

dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak. 

 

Miljøenhetens konklusjon 

Tempe barnehage har etablert et internkontrollsystem og et avviksbehandlingssystem som synes å 

tilfredsstille forskriftens krav til systematikk og dokumentasjon.  

 

Befaringen avdekket sikkerhetsmangler på innelekeområdet som må rettes samt for høyt lydnivå fra 

bygningens ventilasjonsanlegg.  

 

Tilsynet avdekket 3 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. som må 

rettes. 

https://www.trondheim.kommune.no/hygiene_barnehager_skoler/
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Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 15.03.15 på at avvikene 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 

Bente Høier 

sjefsingeniør 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Postmottak Oppvekstkontoret 

 

 


