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Vikåsen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v.  

 

Miljøenheten gjennomførte den 01.12.15 tilsyn ved Vikåsen familiebarnehage. Formålet med 

tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).  

 

1. Sammendrag 

Tilsynet viste at Vikåsen familiebarnehage har etablert et skriftlig internkontrollsystem som ivaretar 

bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagen jobber 

systematisk med barnas helse, miljø og sikkerhet. Ved tilsynet kom vi med forbedringsforslag 

(merknader) til internkontrollsystemet og belysning. Eier av barnehagen har i ettertid meldt tilbake 

at disse merknadene er etterkommet. 

 

Vi fant ikke avvik ved tilsynet.   

 

 

2. Beskrivelse av Vikåsen familiebarnehage 

Vikåsen familiebarnehage er en privat familiebarnehage eid av Marianne H. Aadahl. Barnehagen er 

godkjent for inntil 10 barn i alderen 0- 6 år.  

 

 

3. Reviderte områder og funn 

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

omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  

 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Barnehagens internkontrollsystem 

 Kvitterlingslister, m.m. 
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Deltakere ved tilsynet 

Tilstede ved tilsynet var: 

 Marianne H. Aadahl, eier av Vikåsen familiebarnehage 

Bente L. Høier, Miljøenheten 

Elin G. Aunet, Miljøenheten 

 

 

3.1 Oppfølging av tidligere godkjenning 

Vikåsen familiebarnehage ble godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler i vedtak datert 22.04.08 og godkjenning av utvidelse av lokaler datert 07.04.09 (sak 

08/16779). Det var ikke knyttet spesielle vilkår til godkjenningen.  

 

 

3.2. Internkontroll og avvikshåndtering 

Observasjoner 

Ved tilsynet ble barnehagens internkontollsystem lagt fram. Barnehagen har etablert mange 

relevante rutiner for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet, og en stor del av disse er 

skriftliggjort. Barnehagen dokumenter også gjennomførte kontroller, renhold, brannøvelser m.m. 

Eksempler på dette ble lagt fram ved tilsynet. Barnehagen har etablert rutiner for skriftlig melding 

av avvik, skader og ulykker.  Personalet gjennomgår internkontrollsystemet opp til 4 ganger årlig, 

slik at rutiner er godt kjent av personalet.   

 

Vurdering 

Barnehagen har etablert et internkontrollsystem som ga inntrykk av å ivareta bestemmelsene i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Ved tilsynet foreslo vi noen forbedringspunkter for barnehagens eier. I etterkant har eier beskrevet 

hvilke tilføyelser som er gjort, og vi anser dette som tilstrekkelig.    

 
 

3.3 Innklima/luftkvalitet 

Observasjoner 

Barnehagens lokaler er utstyrt med spalteventiler over vinduer og noen klaffventiler. Ved tilsynet 

ble det opplyst at ventiler ofte lukkes under måltid pga trekk på de som sitter nærmest vinduet.  

På badet i 1.etasje/sokkel er det mekanisk avtrekksvifte.  

 

Vurdering 

For å sikre et visst luftskifte er det viktig at friskluftsventilene er åpne og at avtrekksviften er 

påslått. Rommene bør møbleres slik at det kan plasseres varmeovner under vinduer for å redusere 

kaldras fra åpne spalteventiler over vinduer.  

 

Eier av barnehagen har i e-post datert 02.12.15 beskrevet at ventiler skal holdes åpne, avtrekksvifte 

skal gå kontinuerlig og at varmeovner nå er plassert under vinduene.  

 

 

3.4 Belysning 

Observasjoner 

Ved befaringen observerte vi at det var få lyskilder, og at disse til dels var utformet og plassert slik 

at blending lett oppstår. 
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Vurdering 

Det er viktig at belysningen er tilstrekkelig. Det er også viktig med armaturer med lav blending og 

god fargegjengivelse der barn holder på med kreative og/eller konsentrasjonskrevende aktiviteter. 

Eier har i e-post datert 02.12.15 beskrevet at belysningen nå vil bli gjennomgått av fagfolk og 

oppgradert etter anbefalinger.  

 

 

4. 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.. med 

veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.  

 

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

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial. 

 

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. 

 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

Kopi:   Trondheim kommune, Oppvekstkontoret 
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