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Kroppanmarka barnehager (Okstad og Okstadvegen) -  rapport fra tilsyn 18.12.20 jf forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 
 
Miljøenheten gjennomførte 18.12.2020 tilsyn med Kroppanmarka barnehager.  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 
Kroppanmarka barnehager har gjennomført en rekke risikovurderinger for hendelser med 
betydning for barns sikkerhet, og har benyttet risikovurderingene ved revisjon av rutiner. 
Barnehagene har etablert et internkontrollsystem og rutiner for å ivareta barnas helse, miljø og 
sikkerhet og har et system for skriftlig avvikshåndtering. Vårt inntrykk er at sikkerheten i 
barnehagene er ivaretatt. Barnehagene bør arbeide videre med beredskapsplan og sikre at alle 
tema i kommunens mal innarbeides i egen plan.    
 
Det ble ved tilsynet ikke påpekt avvik, og Miljøenheten avslutter med dette saken. Vi gir samtidig 
merknad hvor vi vurderer at barnehagene har et forbedringspotensial og som vi sterkt anbefaler 
enheten å følge opp.  
 
2. Beskrivelse av Kroppanmarka barnehager  
Kroppanmarka barnehager er en kommunal enhet som består av Okstad barnehage og 
Okstadvegen barnehage. Okstad har fire småbarnsavdelinger med til sammen 56 barn, mens 
Okstadvegen har fire storbarnsavdelinger med til sammen 80 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).   
 
Tilsynet startet med et felles oppstartsmøte 28.09.20 for barnehager som skal ha tilsyn på samme 
tema høsten 2020. På grunn av koronapandemien og innstramming av smittevernregler, ble det 
planlagte tilsynsmøtet som skulle inkludere intervju av ansatte og befaring endret til et videomøte 
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der dokumentasjonen ble gjennomgått sammen med barnehagens ledelse og 
ansattrepresentanter.  
 
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 

 Risikokartlegging, risikovurdering og risikomatrise for områdene inneområde, uteområde 
og turer for begge barnehagene, samt for trafikksikkerhet og soving. 

 Handlingsplan for oppfølging av risikovurderinger og eksempler på rutiner og regler for å 
ivareta sikkerhet 

 Årshjul for miljørettet helsevern 2020/2021 
 Beredskapsplan 

  
Deltakere ved tilsynet 

 Anne Marit Moe (barne- og ungdomsarbeider), Okstad barnehage 
 Hege Steensæth (pedagog) Okstad barnehage 
 Ruth Røstadli (verneombud og byggansvarlig), Okstad barnehage 
 Erik Pedersen (barne- og ungdomsarbeider), Okstadvegen barnehage 
 Ingrid H. Indergaard (pedagog), Okstadvegen barnehage 
 Sandra E. Sylthe (verneombud og byggansvarlig), Okstadvegen barnehage 
 Birgit B. Lorentzen (pedagog og tillitsvalgt), Okstadvegen barnehage 
 Anne Turid H. Amundsen (spes.ped.koordinator for begge hus), Okstadvegen barnehage 
 Janne N. Hole (pedagog), adm Kroppanmarka barnehager 
 Hege D. Hombornes (pedagog), adm Kroppanmarka barnehager 
 Britt Berg (avdelingsleder), adm Kroppanmarka barnehager 
 Eva Karin K. Brevik (enhetsleder), adm Kroppanmarka barnehager 
 Elin G. Aunet rådgiver Miljøenheten 
 Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

 

3.1. Har barnehagene tilstrekkelig oversikt over risikoforhold? 
 
Observasjon 
Barnehagene har gjennomført en rekke risikovurderinger som omfatter mange relevante 
hendelser som kan medføre risiko for skade på barn. Før tilsynet ble disse oversendt. Barnehagene 
har benyttet skjemamal fra Miljøenhetens faktaark om risikovurdering, og lenket opp til gjeldende 
rutiner. Det er gjort vurdering av sannsynlighet og konsekvens basert på allerede eksisterende 
tiltak, og det er laget en handlingsplan for oppfølging av dette arbeidet. Risikovurderingene har 
medført noe revisjon av eksisterende rutiner og noen nye rutiner/regler. 
 
Arbeidet med risikovurdering har involvert alle ansatte, og vurderinger er gjennomført på hver 
barnehage ut fra at aktiviteter og barnegruppene er forskjellige.  
 
Barnehagene har hatt mye oppmerksomhet knyttet til trafikksikkerhet i forbindelse med hente-
/bringesituasjonen. De opplever en uoversiktlig situasjon med parkering på begge sider av vegen 
(ved Okstad skole/Okstad barnehage og Okstadvegen barnehage), busstrafikk og skoleelever og 
parkeringsområder som er dårlig opplyst vinterstid. Det foregår en del kryssing av veg utenfor 
gangfelt, og de har opplevd manglende sikring av barn i bil. Barnehagene tar dette jevnlig opp med 
foreldregruppa i brukerråd. 
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Okstad barnehage har stor oppmerksomhet omkring vanndammer, spesielt i sandkasser. Det er 
iverksatt tiltak for å redusere dette problemet (etterfylling av sand og rensing av 
sandfangkummer). 
 
Vurdering 
Risikovurdering er en systematisk arbeidsmetode for å kartlegge og komme fram til grad av risiko 
for 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 Kroppanmarka barnehager har et bevisst forhold til risikoforhold i 
barnehagehverdagen, og har gjennomført og dokumentert risikovurderinger for mange mulige og 
relevante hendelser. Risikovurderingene som er dokumentert og samtalen ved tilsynsmøtet viser 
at enheten har et bevisst forhold til både type hendelser som skal vurderes og systematikken i 
arbeidet.  
 
Ved revidering av risikovurderingene bør dere vurdere om det er hendelser som bør detaljeres 
mer for å vurdere om rutiner er gode nok. Dette kan være kvelningsrisiko ved lek (ute og inne), 
matlaging og om barn forsvinner på busstur. Det bør også vurderes om enkelte turmål skal 
risikovurderes, for eksempel tur til byen eller turplasser med utforming, bruk av andre eller 
plassering som medfører risiko for uønskede hendelser. 
 
Når barnehagen skal gjennomføre nye aktiviteter eller dra til andre turmål, bør risikovurderingene 
suppleres med vurdering av dette. 
 
3.2. Driver barnehagen systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader 
 
Observasjon 
Barnehagenes skriftlige rutiner for internkontroll er samlet på egen Disk og gjort tilgjengelig for 
alle ansatte. Det er foretatt en gjennomgang for å sikre samsvar mellom de sentrale rutinene i 
Kvaliteket og barnehagenes egne rutiner, samt at internkontrollen svarer ut forventninger i 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederen Miljø og helse i 
barnehagen. 
 
Årshjul for miljørettet helsevern beskriver det systematiske arbeidet gjennom året, og ulike tema i 
forskriften er fordelt utover året. Barnehagene har faste møter for å følge opp årshjulet der alle 
baser er representert. Det skrives referat fra disse møtene som er tilgjengelig for alle ansatte. 
Årshjulet brukes aktivt, og det påføres restanseliste for oppgaver som utsettes. Årshjulet beskriver 
jevnlige gjennomganger av skademeldinger og avvik.  
 
Barnehagene melder avvik i TQM. Ledelsen opplyser at det meldes avvik både på personal og 
sikkerhet, og at de ser på muligheten for å melde avvik via mobiltelefon for å fange opp flere avvik. 
 
Verneombudene ved barnehagene forsøker å delta når lekeplasskontrollør kommer for kontroll. 
De deltar ved befaringen så framt de er tilstede, og spør driftsoperatør etterpå hvilke punkter som 
skal følges opp av Trondheim eiendom. Barnehagene får ikke tilsendt rapport fra 
lekeplasskontrollen. 
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Vurdering 
Vår vurdering er at barnehagen har etablert et internkontrollsystem for å ivareta barnas helse, 
miljø og sikkerhet. Vi har ved tilsynet ikke gjennomgått alle detaljerte rutiner, men har 
gjennomgått et utvalg av tilsendte rutiner.  Vi bygger vår vurdering på samtalen ved tilsynet. Her 
ble det opplyst at gjeldende rutiner er et resultat av felles rutiner i Kvaliteket, gjeldende rutiner før 
risikovurderinger og reviderte/nye rutiner som resultat av risikovurdering og kontroll opp mot 
forskriftens bestemmelser. 

Årshjulet viser at barnehagene har et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre at forskriftens 
bestemmelser etterleves. Vi anbefaler at det lages en skriftlig rutine for revisjon av systemet som 
beskriver hvilke oppgaver som skal utføres ved revisjon. 

Barnehagenes ledelse bør etterspørre rapporter fra lekeplasskontrollen fra Trondheim eiendom. 
Barnehageledelsen har det overordnete ansvaret for å ivareta sikkerheten og må derfor få 
kunnskap om forhold som kan medføre risiko for skade. Med slik kunnskap kan ledelsen vurdere 
om det skal settes inn avbøtende tiltak /fysisk eller rutinemessig) til tiltak er gjennomført av 
Trondheim eiendom. 

 
3.3. Beredskap. Blir ulykkes- og faresituasjoner i barnehagen håndtert på en tilfredsstillende 
måte? 

Merknad 1: Barnehagen bør gjennomføre flere typer beredskapsøvelser.  
 
Observasjon 
Barnehagene har ikke tatt i bruk kommunens mal for beredskapsplan. De har utarbeidet en egen 
beredskapsplan med de typer hendelser de mener er mest aktuelle for barnehagene. Dette 
omfatter varsling, skader, alvorlig sykdom og dødsfall. De viser også til felles rutiner i Kvaliteket. 
 
Barnehagene gjennomfører jevnlige brannøvelser og førstehjelpskurs, men øver ikke fysisk på 
andre beredskapshendelser. 
 
Vurdering 
Vi vurderer at barnehagene har beredskapsrutiner for å håndtere noen ulykkes- og 
faresituasjoner. Kommunens mal for beredskapsplan inneholder mange flere typer hendelser som 
ledelsen ved barnehagene bør kjenne til. Dette er for eksempel trusselsituasjoner, barn forsvinner, 
brudd på infrastruktur, mistanke om overgrep (i barnehage og i hjemmet). Kroppanmarka 
barnehager bør derfor samkjøre sin beredskapsplan med kommunens mal for å sikre at flere 
beredskapshendelser beskrives. Tiltakskort for de mest aktuelle beredskapshendelser må gjøres 
kjent og lett tilgjengelig for ansatte. 

Det forventes at barnehager til en viss grad øver på hendelsene eller på annen måte gjennomgår 
beredskapsplanen for å sikre at den fungerer for de gitte situasjonene. Det kan være 
fullskalaøvelser eller diskusjonsøvelser av aktuelle caser. Øvelser kan være en effektiv måte for 
ansatte å bli gjort kjent med beredskapen for alvorlige hendelser på. I tillegg er det en effektiv 
måte å vurdere om planene/rutinene er tilstrekkelige og hensiktsmessige, og vil fungere i en 
krisesituasjon. Barnehagens ledelse bør foreta en risikovurdering for å avdekke hvilke 
beredskapshendelser som er mest relevante å øve på og lage en plan for hvordan øving skal skje. 
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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 
Ella Marie Ingdal, Kommunalsjef for barnehage 


