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Ferista friluftsbarnehage – rapport fra tilsyn 3.11.2020 etter miljørettet helsevern i barnehager
og skoler m.v.
Miljøenheten gjennomførte 3.11.2020 tilsyn med Ferista friluftsbarnehage. Formålet med tilsynet
var å vurdere hvordan barnehagene ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).
1. Sammendrag
Ferista friluftsbarnehage har gjennomført flere risikovurderinger som grunnlag for rutiner, og har
etablert et internkontrollsystem for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet. Vårt inntrykk er at
barnehagen i stor grad har kartlagt og vurdert risikoforhold, og at risikoforhold vurderes
kontinuerlig.
Ved tilsynet ble det ikke avdekket avvik, men vi gir noen merknader, hvor vi vurderer at enheten
har et forbedringspotensial.
Miljøenheten avslutter med dette tilsynet.
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2. Beskrivelse av Ferista friluftsbarnehage
Ferista friluftsbarnehage er en kommunal barnehage og består av en småbarnbase og en
storbarnbase. Ved tilsynet hadde barnehagen 72 barn.

3. Reviderte områder og funn
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedvekt på dokumentasjon av risikovurderinger
gjennomført for å ivareta barns sikkerhet (jf §§ 7 og 14) og internkontroll og avvikshåndtering (jf §
4).
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Tilsynet startet med et felles oppstartsmøte for barnehagene som skal ha tilsyn på samme tema i
2020. Møtet ble avholdt i begynnelsen av mars 2020. Tilsynsbesøket ble gjennomført 03.11.2020,
hvor det ble tatt en gjennomgang av framlagt dokumentasjon med enhetsleder, fagleder og
verneombud. Det ble også gjennomført befaring av barnehagens uteområde.
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet
 Innholdsfortegnelse over barnehagens internkontrollsystem
 Diverse risikovurderinger av blant annet uteområdet, turer ulike aktiviteter m.m.
 Diverse rutiner for å ivareta barns sikkerhet
 Beredskapsplan
 Årshjul HMS
Deltakere ved tilsynet
Hilde Nordskag Lysklett, enhetsleder
Brit Vethe, fagleder
Nils Morten Jakobsen, verneombud
Rune Berg, Miljøenheten
Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten
3.1. Har barnehagen tilstrekkelig oversikt over risikoforhold?
Merknad 1: Vi anbefaler at barnehagen ved det videre arbeidet med revisjon av risikovurderinger
benytter det detaljerte skjemaet for alle relevante aktiviteter og hendelser.
Barnehagen har gjennomført en rekke risikovurderinger, som omfatter mange relevante hendelser
som kan medføre risiko for skade på barn. Barnehagens ledelse og personale har i mange år hatt
kultur for risikovurderinger av aktiviteter, men startet med mer systematisk dokumentasjon av
dette i 2015. I løpet av det siste året er risikovurderinger dokumentert i skjema/tabell med
beskrivelse av den uønskede hendelsen, årsaker, eksisterende tiltak, fastsettelse av sannsynlighet,
konsekvens og risiko, samt eventuelle behov for nye tiltak. Risikovurderinger benyttes ved
revisjon av eksisterende rutiner og utarbeidelse av nye rutiner der dette har vært aktuelt.
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Vurdering
Risikovurdering er en systematisk arbeidsmetode for å komme fram til risikonivå av ulike
aktiviteter/hendelser, og for å gjøre objektive og sammenlignbare vurderinger er det viktig å skille
mellom sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis den skulle inntreffe.
Til sammen utgjør sannsynlighet og konsekvens risikoen for en hendelse.
Vår vurdering er at Ferista friluftsbarnehage har et bevisst forhold til risikoforhold i barnehagen,
og har gjennomført og dokumentert risikovurderinger for mange mulige og relevante hendelser.
Vi anbefaler at dere ved det videre arbeidet med revisjon av risikovurderinger benytter det
detaljerte skjemaet for alle relevante aktiviteter og hendelser. Dette for å sikre at dere har fått
med alle relevante tiltak. Vi anbefaler også at ulike turmål risikovurderes, for å avdekke om det er
spesielle forhold som krever tilpassede rutiner.
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3.2. Driver barnehagen systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader?
Merknad 2: Barnehagen bør sørge for at rutinen for daglig gjennomgang av uteområdet også
omfatter kontroll av eventuelt opphengt tauverk.
Observasjon
Barnehagen har i stor grad skriftliggjort sine rutiner og systematisert disse. Rutiner er samlet i IKperm og elektronisk på disk. I innholdsfortegnelsen er det tydeliggjort hvilke rutiner som er felles
for barnehager i Trondheim kommune og hvilke rutiner som er tilpasset barnehagen. Barnehagens
rutiner er i stor grad skriftliggjort.
Det systematisk arbeidet med barnas helse, miljø og sikkerhet er synliggjort i HMS-årshjul. Det
gjennomføres sikkerhetsuker to ganger i året, hvor det er gjennomgang av sikkerhetsrutiner med
litt forskjellig fokus på de ulike ukene. Barna deltar også i en del av gjennomgangene.
Det gjennomføres systematisk ulike kontroller av barnas leke- og oppholdsareal, både ute og inne.
Dette omfatter alt fra daglig sjekk av uteområdet, månedlig egenkontroll av lekeplassutstyret,
kontroller gjennomført av driftsoperatør og årlig kontroll av lekeplassutstyr av lekeplasskontrollør
fra Trondheim eiendom.
Rutine for melding er avvik er gjennom Kvaliteket/TQM. Skader på barn meldes på skadeskjema.
Ved befaringen i forbindelse med tilsynsmøtet observerte vi at det var hengt opp tauverk i trær på
uteområdet som kunne utgjøre en mulig kvelningsfare. Hovedregel er at tauverk ute i skogen o.l.
skal fjernes samme dag, men dette praktiseres ikke alltid på barnehages eget uteområde. Leder
har i etterkant bekreftet via e-post at tauverket som kan danne løkke/kvelningsrisiko ble fjernet
samme dag som tilsynsbesøket.
Vurdering
Vår vurdering er at barnehagen har etablert et internkontrollsystem for å ivareta barnas helse,
miljø og sikkerhet. Årshjulet, rutinebeskrivelser og utfylte sjekklister viser at barnehagen jobber
bevisst og systematisk med dette. Vi anbefaler gjennomgang av meldte avvik en til to ganger i
løpet av året.
Barnehagen bør sørge for at rutinen for daglig gjennomgang av uteområdet også omfatter kontroll
av eventuelt opphengt tauverk på barnehagen.

3.3. Beredskap. Blir ulykkes- og faresituasjoner i barnehagen håndtert på en tilfredsstillende
måte?
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Observasjon
Barnehagen har tatt utgangspunkt i mal for beredskapsplan for barnehager i Trondheim
kommune. Denne er tatt opp med personalet og i arbeidsmiljøgruppa slik at hele personalet skal
kjenne til beredskapsplanen. Barnehagen har også beredskapsplanen tilgjengelig i perm og har
laminert tiltakskort.
Det gjennomføres regelmessig brannøvelser, førstehjelpskurs og kurs i livredning i vann.
Livredderkurs har også vært gjennomført utendørs i dårlig vær. I sikkerhetsuka gjennomgås
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beredskapsrutinene, også til dels sammen med barna. Barnehagen øver på å evakuere både ut av,
og inn i, barnehagen.
Vurdering
Vi vurderer at barnehagen har beredskapsrutiner for å håndtere en rekke ulykkes- og
faresituasjoner. Vårt inntrykk er at barnehagen har en høy bevissthet på beredskap, både gjennom
regelmessig gjennomgang av rutiner og gjennom praktiske øvelser.
Barnehagen bør kvalitetssikre at alle hendelser i risikovurderingen som er vurdert med høy
konsekvens, også gjenfinnes i beredskapsplanen. Videre bør dere sikre at dere har risikovurdert
alle typer hendelser som det finnes beredskapsrutiner for. Dere bør derfor systematisere hvilke
hendelser som er risikovurdert/skal risikovurderes og hvilke rutiner dere har for å styre og
begrense risikoen. Flere ulike hendelser kan ha samme beredskapskort/-rutine.
Vi anbefalere at dere gjennom risikovurderinger kartlegger om ulike turmål bør ha detaljerte
beredskapsrutiner. Et eksempel på dette er beredskap dersom barn forsvinner. Ulike turmål kan
ha ulike risikofaktorer som gjør at det kan være hensiktsmessig å tydeliggjøre hvor det er viktigst å
lete først (nærhet til vann, skrent, trafikkert vei osv.).

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
Hans Fredrik Nyvold Kvitvang
enhetsleder

Elin Grønvold Aunet
rådgiver
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopimottaker:

Fagenhet for oppvekst og utdanning
Ella Marie Ingdal, Kommunalsjef for barnehage

