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Tillertoppen familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 30.05.13 etter forskrift om miljørettet 

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

 

Miljøenheten gjennomførte 30.05.13 inspeksjonstilsyn ved Tillertoppen familiebarnehage. Tilstede 

ved befaringen var: Trude Storaunet, eier av Tillertoppen familiebarnehage, Hege Hoff, veileder for 

Tillertoppen familiebarnehage, Heidi Valseth, Oppvekstkontoret og Bente Løvlie Høier, 

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 Tillertoppen familiebarnehage datert 10.01.06.  

 

Beskrivelse av barnehagen:  

Tillertoppen familiebarnehage ble godkjent for dobbel gruppe i vedtak datert 10.01.06.  

 

Formålet med tilsynet 30.05.12 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. 

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 10.01.06. 

Det ble ikke stilt forutsetninger for godkjenningen i vedtak 10.01.06, men det ble opplyst at 

barnehagen leide lekeplass i nærheten. Avtalen om leie av lekeplass er sagt opp, og barnehagen 

benytter nå eiers hage og skogen i nærheten. 

 

Andre forhold avdekket ved tilsynsbesøket 

Internkontrollsystem 

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem 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, og det 

ble fremlagt utfylte kontrollskjema for sikkerhetsgjennomgang innendørs og utendørs. 

Internkontrollpermen bør suppleres med godkjenningsvedtak, tilsynsrapporter samt en beskrivelse 

av de lokaler og utearealer som barnehagen benytter. Videre bør de etablerte rutiner for 

hviling/soving, rutiner for vedlikehold av ventilasjonsanlegg og daglig kontroll av utelekeplass 

beskrives. Barnehagens eier bør gå igjennom veileder til forskriften for å sikre at de viktigste rutiner 

dokumenteres. 

 

Smittevern 

Vask av leker skjer i samsvar med anbefalingene i Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om 

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

(revidert mars 2013). Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig og skal 

vaskes minst hver 14.dag. 

 

Når det gjelder stellerutiner opplyste eier at det benyttes stelleunderlag, 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 hund som har eget bur inne i barnehagens lokaler og to katter. Barna 

får hilse på hunden med eier tilstede, og det er etablert rutine for håndhygiene i denne forbindelse. 

Barna har ikke kontakt med kattene. Rutiner for å sikre god hygiene og sikkerhet i forbindelse med 

barnas kontakt med hunden bør beskrives i internkontrollsystemet. 

 

Sikkerhet på innendørs lekeareal 

Det ble ved befaringene påpekt enkelte forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette 

dreide seg om manglende skåldesikring av kjøkkenarmatur, tilkoblet vannkoker og kaffetrakter samt 

at hundemat stod framme tilgjengelig for barna. Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av 

barnehagens innelekeområde og avdekkede avvik må rettes. 

  

http://www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/
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Fra forskriftens § 14: ”Sikkerhet og helsemessig beredskap. Virksomheten skal planlegges og drives 

slik at skader og ulykker forebygges…” 

Avvik nr.1: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

 

Miljøenhetens konklusjon:  

Tillertoppen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem for å ivareta bestemmelsene i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det ble avdekket ett avvik ved 

tilsynet. Dette må utbedres. 

 

Avvik nr.1: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

 

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 
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