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Voll gårdsbarnehage - tilsyn 05.02.2016 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v.- varsel om pålegg 

 

 

Miljøenheten gjennomførte den 05.02.2016 tilsyn ved Voll gårdsbarnehage. 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 

Voll gårdsbarnehage har etablert et internkontrollsystem for å ivareta forskriftens bestemmelser. 

Systemet tilfredsstiller skriftlighetskravene, men bør suppleres med informasjon om dagens etablerte 

praksis på ulike områder. Barnas miljø, helse og sikkerhet synes i stor grad å være ivaretatt ved 

barnehagens inne- og uteområde. Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik og gitt 1 merknad. 
 

Avvik 1 Det er ikke utarbeidet en vedlikeholdsplan for lokalene. 

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

 

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.  

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.04.2016 på at avvikene er rettet.  
 
 

2. Beskrivelse av Voll gårdsbarnehage 

Voll gårdsbarnehage er en privateid barnehage med barn i alderen 1 til 6 år. Barnehagen hadde ved 

tilsynet 21 barn. 

 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

Barnehagens internkontrollperm med rutiner for å ivareta forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler, herunder 

- Årshjul 
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- Avviksrutine 

- Registrerte avvik siste år 

- Utfylte sjekklister for sikkerhet inne og ute 

 

Deltakere ved tilsynet 

 Lisbeth Størseth, eier og styrer av Voll gårdsbarnehage 

 Britt Bjøntegaard, eier og pedagogisk leder ved Voll gårdsbarnehage 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten  

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

 

 

3. Reviderte områder og funn 

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 

4).  I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene.  

 

3.1. Internkontroll – bygningsmessig ettersyn 

 

Avvik 1 Det er ikke utarbeidet en vedlikeholdsplan for lokalene. 

Det må utarbeides en plan som viser lokalenes eksisterende og framtidige 

vedlikeholdsbehov. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 Godkjenning 

og §13 Rengjøring og vedlikehold. 

 

Observasjon: 

Det kunne ved tilsynet ikke fremlegges en plan for bygningens vedlikeholdsbehov. 

 

Vurdering: 

Ansvar for bygningsmessig forhold skal være avklart i leiekontrakten, men det foreligger ikke noen 

vedlikeholdsplan for bygningen. Dette er et presisert krav i den nye veilederen til forskriften. En 

vedlikeholdsplan må bygge på en teknisk tilstandsanalyse, og skal angi framtidig vedlikeholdsbehov. 

Planen bør også beskrive årlig ettersyn og verdibevarende aktiviteter. 

 

3.2. Internkontroll - avvikshåndtering 

 

Merknad 1 – Internkontrollsystemet bør suppleres med beskrivelse av dagens praksis for å ivareta 

forskriftens krav. 

 

Vurdering: 

Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet systematisk med internkontrollsystemet. Miljøenheten 

mener likevel barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til 

systemet: 

 Ansvarsforholdene for bygningsmessige forhold er avklart med byggeier, men bør også 

skriftliggjøres 

 Årshjulet bør suppleres med alle de systematiske/planlagte aktivitetene som har betydning for 

barnas miljø og sikkerhet, eksempelvis bør også førstehjelpskurs og gjennomganger av tema 

(f.eks smittevern, beredskap) på avdelingsmøter vises 

 Det bør etableres rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til Miljøenheten som 

tilsynsmyndighet (se informasjon på Miljøenhetens nettsider). 

 Barnehagen bør etablere en rutine for revisjon av internkontrollen der det beskrives hva som 

http://www.trondheim.kommune.no/barnsmiljo/
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gjennomgås, av hvem og hvordan dette dokumenteres i ettertid. 

 Barnehagen har en skriftlig rutine for avvikshåndtering, men denne viser ikke i tilstrekkelig 

grad hvordan alle typer avvik (inklusive skader) dokumenteres, behandles og utkvitteres. 

Dagens praksis for håndtering av avvik bør beskrives bedre.  

 Barnehagen har faste turplasser som risikovurderes på personalmøter. Dette bør 

skriftliggjøres. 

 Sjekklister som benyttes ved kontroll av barnas arbeidsmiljø bør tilpasses egne lokaler og 

uteområde, og suppleres med spørsmål om luftkvalitet innendørs, temperaturforhold, lyd og 

lysforhold. 

 Det bør etterspørres en driftsinstruks for ventilasjonsanlegget fra firma som har service på 

anlegget. 

  

3.3. Sikkerhet for barn på innelekeområdet 

 

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

Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagenes innelekeområde. Tunge 

gjenstander må ikke lagres høyt oppe i ustødige hyller og tappesteder tilgjengelig for 

barn må ha skåldesperre. 

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

helsemessig beredskap. 

 

Observasjoner: 

Befaringen av inneområdet avdekket flere forhold som kan medføre risiko for ulykker. Dette gjaldt 

tunge gjenstander høyt oppe i ustødige hyller og manglende skåldesperre på tappesteder tilgjengelige 

for barn (kjøkken og stellerom). 

 

Vurdering: 

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede 

hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Det må derfor gjennomføres en 

sikkerhetsgjennomgang og avdekkede avvik må rettes. 

 

 

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. 
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Forhåndsvarsel om pålegg 

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om 

retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid 

§ 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette 

innen tre uker. 

 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Bente Høier 

sjefsingeniør 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

Kopi: Postmottak Oppvekstkontoret 

 

 


