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20/26629 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
20.10.2020 

 
 
Knøttene familiebarnehage - rapport fra tilsyn 13.10.20 jf forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg 
 
 
Miljøenheten gjennomførte den 13.10.20 tilsyn ved Knøttene 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 
Knøttene familiebarnehage har samlet sine rutiner i egen perm, og har kontrollert innholdet mot 
forventninger i forskriftens veileder. Barnehagen har gjennomført og dokumentert 
risikovurderinger for noen relevante hendelser, som grunnlag for etablerte rutiner.  
Risikovurderingene vurderes ikke som tilstrekkelig detaljert og omfatter ikke alle relevante 
hendelser.     
 
Avvik 1:       Knøttene familiebarnehage kan ikke i tilstrekkelig grad dokumentere                       
               risikovurderinger av forhold som har betydning for barns miljø og sikkerhet. 
 
Vi vurderer at avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket. 
 
Frist for uttalelse til varsel om pålegg er 11.11.20 
Denne tilsynsrapporten er et varsel om at vi vurderer å gi virksomheten pålegg om retting. Dersom 
dere mener at beskrivelsen i denne rapporten ikke er korrekt eller har kommentarer til pålegg og 
frister som vi varsler her, ber vi om skriftlig tilbakemelding om dette innen 11.11.20. Etter denne 
datoen vil vi fatte pålegg om retting. Dere vil motta et eget brev om den videre oppfølgingen. 
 
Frist for retting av avvik vil bli satt til 15.01.2021. 
 
2. Beskrivelse av Knøttene familiebarnehage. 
Knøttene familiebarnehage eies og drives av Kristin Strøm. Familiebarnehagen er godkjent for 
dobbel gruppe, og hadde ved tilsynet 6 barn.  
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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) for å ivareta barnas sikkerhet.   
 
Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av dokumentasjon samt befaring av lokalene.  
 
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 
Internkontrollsystem for Knøttene familiebarnehage ( med rutiner og risikovurderinger) 
Bok for registrering av avvik  
Bok for registrering av skader på barn  
 
Deltakere ved tilsynet 
Kristin Strøm, eier Knøttene familiebarnehage 
Ingeborg Geisnes, ansatt ved Knøttene familiebarnehage 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 
Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten 
 
3.1. Har familiebarnehagen tilstrekkelig oversikt over risikoforhold? 
 
Avvik 1:       Knøttene familiebarnehage kan ikke i tilstrekkelig grad dokumentere                       
          risikovurderinger av forhold som har betydning for barns miljø og sikkerhet. 

Barnehagen må gjennomføre og dokumentere risikovurderinger av situasjoner og 
aktiviteter som kan utgjøre fare for barnas sikkerhet. Dette innebærer en 
kartlegging, vurdering av risiko og beskrivelse av tiltak for å redusere risikoen. 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §§ 4 Ansvar. 
Internkontroll, 7 Generelle krav og 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap. 
 
Observasjon 
Det ble ved tilsynet fremlagt risikovurderinger for noen relevante situasjoner for 
familiebarnehagen. Det er beskrevet rutiner for å redusere sannsynlighet for at disse hendelsene 
skal skje og angitt en vurdering av sannsynlighet, konsekvens og samlet risiko.  
 
Vurdering 
Barnehagen har gjennomført risikovurderinger for noen aktuelle hendelser, men det er i stor grad 
tatt utgangspunkt i skadeutfall (f.eks forbrenning, forgiftning) og ikke gitt en beskrivelse av den 
konkrete hendelsen som gir skaden. Skadeutfallene er også samlet og gitt felles vurdering. Det er 
beskrevet tiltak, men disse gir mindre mening når det ikke er beskrevet en hendelse og tiltakene er 
vurdert mot dette. En gjennomgang av risikovurderingen viser at tiltak som er beskrevet i 
risikovurderingen, ikke gjenfinnes som rutinebeskrivelse. 
 
Hendelser må være mer konkrete og beskrivende for at man skal kunne vurdere hvilke tiltak som 
vil avhjelpe situasjonen og hvilken sannsynlighet og konsekvens denne hendelsen har. Da kan man 
også vurdere om gjeldende rutine er god nok eller om den skal revideres. 
 
Videre må det angis en risiko for hver av de ulike hendelsene man har kartlagt. Risikoen 
bestemmes ut i fra sannsynligheten og konsekvensen og brukes for å vurdere om eksisterende 
tiltak er gode nok eller om man må iverksette nye tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt 
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nivå. Ved å bestemme risikoen for hver hendelse kan man også gjøre objektive sammenlignbare 
vurderinger.  
 
Vår vurdering er at fremlagte risikovurderinger ikke omfatter alle relevante hendelser og at de 
som er vurdert er beskrevet for generelt til at man kan legge dette til grunn for å vurdere om 
barnehagens sikkerhetsrutiner er hensiktsmessige. 
 
Vi mener at barnehagens risikovurderinger ikke er tilstrekkelig omfattende og at følgende 
situasjoner/aktiviteter også må risikovurderes: 
Aktiviteter på barnehagens område: 

Matlaging, spising 
Utelek innenfor gjerdet 
Hente/bringe-situasjonen 
Soving og hvile 
Innelekeområdet, inkl. kjøkken 

Turer utenfor barnehagen: 
Ulike faste turmål, lekeplasser 
Dyrehold/ besøk av dyr (Voll gård) 
Bruk av buss 
Gåturer langs trafikkert veg eller andre forhold som kan medføre risiko 
Barn forsvinner på tur 
Bruk av gymsal og turnhall 
Lavvoleir 
Klatring i trær eller skrenter/berg 
Opphold ved vann/fjæra  
Aking 
Bålbrenning 

Listen er ikke uttømmende, og det kan være forhold ved Knøttene familiebarnehage som er 
spesielle for deres drift og som gir andre risikopunkter. 
 
Det er viktig at de tiltak/rutiner som legges til grunn ved risikovurderingene er skriftlige og finnes i 
IK-permen. Dersom det er behov for ytterligere rutiner eller presiseringer, må gjeldende rutiner 
revideres.  
 
Veileder til forskriften, Miljø og helse i barnehagen, sier at barnehagen skal gjennomføre 
risikovurderinger av forhold som omhandles i forskriften og som kan ha betydning for barnas helse 
og miljø (§ 7). Disse risikovurderingene skal være skriftlig. Dette henger sammen med det 
formålsparagrafen sier om systematisk forebygging av sykdom og skade, ikke bare rutiner for 
håndtering av slike hendelser når de først oppstår. 
  
Vi viser til Miljøenhetens faktaark  nr. 71 om risikovurdering i barnehager og skoler og tilhørende 
eksempel på risikovurdering. Miljøenheten påpeker at det ikke er meningen dere skal 
risikovurdere enhver hendelse på et hvert sted, men holde fokuset på de relevante farene som 
medfører høyest risiko i den daglige driften. Har man gjort et systematisk og godt arbeid med 
risikovurderingen, vil den også kunne overføres til en rekke andre aktiviteter som ikke direkte er 
blitt risikovurdert. Risikovurderingen må oppdateres hver gang forutsetningene som lå til grunn 
for vurderingene er endret, eller man starter med en ny aktivitet. 
  
 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/faktaark/
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3.2. Driver familiebarnehagen systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader? 
 
Observasjon 
Ved tilsynet ble det fremvist utfylte sjekklister for kontroll av sikkerhet ute og inne. Eier fyller ut 
disse sjekklistene to ganger per år. Velforeningen foretar egne kontroller av sikkerheten på 
lekeplassene i området. 
 
Internkontrollsystemet er bygd opp slik at alle paragrafer i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler og veilederen Miljø og helse i barnehagen er svart ut. Ved gjennomgang av 
risikovurdering observeres det at tiltak som er beskrevet i risikovurderinger, ikke er beskrevet i 
rutinene.  
 
Ved skader på barn fylles det ut og sendes inn eget skjema til  forsikringsselskapet. Alle skader og 
nestenulykker registreres samtidig i egen bok som ble fremvist ved tilsynet. Andre typer avvik 
skrives i egen bok. Det var i denne boka registrert få avvik, og styrer opplyste at feil og mangler 
som umiddelbart rettes, i liten grad noteres i boka.  
 
Vurdering 
Barnehagens rutiner ble ikke gjennomgått i detalj ved tilsynet, men vi vurderer at veilederens krav 
og anbefalinger er kjent av ledelsen og ivaretatt i IK-systemet. Barnehagen må i forbindelse med 
revidering av risikovurderinger, kvalitetssikre at rutiner i internkontrollsystemet gjenspeiler 
barnehagens praksis. 

Barnehagen bør i større grad notere feil og mangler slik at disse sammen med ulykker og 
nestenulykker gir et grunnlag for revidering av risikovurderinger og rutiner. 
 
Vi vurderer at barnas sikkerhet blir godt ivaretatt ved barnehagen, men at dette arbeidet og de 
vurderinger som gjøres, må dokumenteres i større grad. 
 
3.3. Blir ulykkes- og faresituasjoner i familiebarnehagen håndtert på en tilfredsstillende måte? 
 
Merknad 1: Barnehagen bør gjennomføre enkle øvelser for å evaluere om beredskapsrutinene 
er hensiktsmessige. 
 
Observasjon: 
Det er beskrevet beredskap for ulike hendelser i internkontrollsystemet. Det er her beskrevet 
beredskap i forbindelse med brann, alvorlig ulykke/dødsfall, alvorlig sykdom og dødsfall i barnets 
familie, epidemier, familiekriser, kidnapping/trusler om kidnapping/trusler om vold, barn 
forsvinner fra barnehagen og barn forsvinner fra barnehagen på tur. 
 
Barnehagen gjennomfører brannøvelser og har førstehjelpsopplæring hvert 2.år. En av de ansatte 
har i tillegg livredningskurs. 
 
Vurdering: 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har en forventning om at barnehagen har 
en beredskap på aktuelle akutte situasjoner. Det forventes også at barnehager til en viss grad øver 
på dette eller gjennomgår rutiner jevnlig for å vurdere om rutinene vil kunne håndtere relevante 
situasjoner. Barnehagen bør også risikovurdere om det er forhold ved barn og deres familie som 
tilsier at de må ha en økt beredskap for gitte situasjoner. 



 
 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Miljøenheten 

 
Vår referanse 
20/26629 

 
Vår dato 
20.10.2020 

Side 5 
 

  

20
35

08
/2

0 
 

20
00

00
52

84
18

 
  

For en familiebarnehage med få ansatte vil bemanning kunne gi den største utfordringen ved 
håndtering av kriser. Dette kan være dersom en ansatt må følge med til sykehus eller må håndtere 
uvedkommende i/ved barnehagen. I familiebarnehagens beredskap bør det derfor beskrives om 
man har noen som kan kontaktes i en krisesituasjon og som kan komme på kort varsel for å hjelpe 
til med å ivareta barna.  
 
3.4. Befaring av inneområdet og uteområdet 
 
Observasjoner 
Det ble ved befaringen påpekt forhold som må risikovurderes. Dette var f.eks kjøkken og måltid og 
trampoline i hagen.  
 
Barnehagens uteområde (hagen) er støyskjermet mot Odd Husbys veg. Støyskjermen ble forrige 
vinter brøytet istykker av Trondheim Bydrift. Om vinteren bruker barnehagen hagen som 
uteområde siden velforeningens lekeplasser da brukes til snøopplag.  
 
Vurdering 
Ødelagt støyskjerm må utbedres snarest. Manglende støyskjerm gir for høyt støynivå på 
uteområdet, samtidig som det utgjør en sikkerhetsrisiko når snøbrøyting langs vegen starter igjen.  
 
Miljøenheten har etter tilsynet kontaktet Trondheim Bydrift, som opplyser at den ødelagte delen 
av støyskjermen skal erstattes av en midlertidig skjerm høsten 2020. Støyskjermen langs hele 
strekningen planlegges erstattet av ny skjerm i 2021. 
 
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 

Bente Løvlie Høier 
sivilingeniør III 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
Kopimottaker: 

 
Postmottak Fagenhet for oppvekst og utdanning, Fagenhet for oppvekst og 
utdanning 


