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Bymarka naturbarnehager (Kyvatnet- og Lian naturbarnehager) - rapport fra tilsyn etter forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
 
Miljøenheten gjennomførte den 13.09.2019 tilsyn ved Bymarka naturbarnehager (Kyvatnet- og 
Lian naturbarnehager). 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 
Bymarka naturbarnehager har et internkontrollsystem med beskrevne rutiner for å ivareta barnas 
helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen har oversikt over risikofaktorer og har gjennomført en rekke 
risikovurderinger som grunnlag for etablerte rutiner.  
 
Det ble ikke påpekt avvik ved tilsynet, og vi avslutter derfor tilsynet.  
 
 

2. Beskrivelse av Bymarka Naturbarnehager 
Bymarka naturbarnehager består av Kyvatnet naturbarnehage og Lian naturbarnehage. Kyvatnet 
naturbarnehage har i barnehageåret 17 plasser for barn under 3 år og 36 plasser for barn over 3 år. 
Lian naturbarnehage har 8 plasser for under 3 år og 20 plasser for barn over 3 år.   
 

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 og 
uteområdene.  
 
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 

 Internkontrollsystem miljø og helse i barnehagen, Bymarka naturbarnehager 
 HMS-årshjul 
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 HMS i skogen 
 Risikoanalyse kvelningsfare 
 Risikoanalyse barn forsvinner 
 informasjonsskriv til foreldre 
 Veileder klær og utstyr i naturbarnehagen 

 

Deltakere ved tilsynet 
Siri Mette Pedersen, enhetsleder Bymarka naturbarnehager 
Kristmar Losen Nordvik, avdelingsleder 
Laila Kristiansen ped.leder. 
Ann Kathrin Sjømark, ped. leder 
Bente Johansen, barne og ungdomsarbeider 
Magnus E. Bjørsland, ped.leder 
Bente Løvlie Høier, sjefingeniør Miljøenheten 
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 
 
 
3.1. Har barnehagene tilstrekkelig oversikt over risikoforhold? 
 
Merknad 1: Ved revisjon av risikovurderingene bør barnehagene i større grad detaljere de 
vurderingene som gjøres, på tilsvarende måte som de nyeste gjennomførte risikovurderingene.     
 
Observasjon 
Barnehagens personale gjennomfører sikkerhetsuke to ganger årlig med gjennomgang og 
refleksjoner rundt sikkerhet. Tidligere risikovurderinger er dokumentert i form av 
rapporter/referater fra refleksjonsgrupper m.m.. Det ble ved tilsynet fremlagt detaljerte skriftlige 
risikovurderinger gjennomført siste år for temaene barn forsvinner og kvelningsfare.  Disse 
risikovurderingene har vært gjennomført av ansatte gruppevis, og er dokumentert i skjema og 
tabeller.  
Barnehagene har rutiner for å oppdatere sine sikkerhetsrutiner basert på gjennomførte 
risikovurderinger.   
 
Vurdering 
Risikovurdering er en systematisk arbeidsmetode for å komme fram til risikonivå for ulike 
aktiviteter/hendelser. 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.  
 
Målet med risikovurderinger er å kartlegge relevante farer og uønskede hendelser med tanke på 
barns sikkerhet, og vurderer risikoen. Basert på risikovurderingen og identifiseringen av ulike 
risikoforhold skal barnehagens rutiner vurderes og eventuelt revideres, slik at dere reduserer 
sannsynligheten for at farene oppstår. Videre skal dere vurdere tiltak og beredskapsplaner for å 
redusere konsekvensen hvis uhellet først er ute. 
Dersom man etter en angivelse av sannsynlighet og konsekvens kommer ut med en risiko på gult 
eller rødt, forventes det at barnehagen vurderer ytterligere tiltak for å redusere risiko. Slike 
tiltak/rutiner skal være skriftlige.  
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Vårt inntrykk fra tilsynet er at både ledelse og personale ved Bymarka naturbarnehager har høy 
bevissthet rundt risikoforhold. Barnehagene jobber systematisk med dette og har etablert rutiner 
for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. Ved revisjon av risikovurderingene bør barnehagene i 
større grad dokumentere flere detaljer av de vurderingene som gjøres, på tilsvarende måte som de 
nyeste gjennomførte risikovurderinger.     
 

3.2. Driver barnehagene systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader? 
 
Observasjon 
Barnehagens systematiske arbeid for miljø og helse i barnehagen framkommer i flere dokumenter, 
bla “internkontrollsystem miljø og helse i barnehagen”, “HMS i skogen” og barnehagenes årshjul. 
Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsuker, diskusjoner i refleksjongrupper m.m. Det 
gjennomføres ulike kontroller og gjennomganger av bl.a. inne- og uteområdet, turmål 
m.m.. Gjennomførte kontroller dokumenteres i stor grad.  
 
Barnehagen har en skriftlig avviksrutine som beskriver melding og oppfølging av avvik  
 
Vurdering 
Tilsynet gav inntrykk av at barnehagene jobber systematisk for å forebygge ulykker og skader, og 
at forskriftens krav til internkontroll er ivaretatt ved barnehagene.  

 
3.3. Blir ulykkes- og faresituasjoner i barnehagen håndtert på en tilfredsstillende måte? 
 
Observasjon: 
Barnehagen har utarbeidet flere rutiner for ulike beredskapssituasjoner. Ledelsen er også kjent 
med at det er utarbeidet mal for beredskapsplan utarbeidet sentralt i Trondheim kommune, men 
har ikke gjennomgått denne detaljert for å vurdere tilpasninger til egen enhet.  
Barnehagen gjennomfører ulike typer beredskapsøvelse, som brannøvelser, øving på redning i 
vann, caser med gjennomgang av rutiner m.m.  
 
Vurdering: 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har en forventning om at barnehagen har 
en beredskap på aktuelle akutte situasjoner. Dette kan være brann, alvorlige ulykker, trusler fra 
fremmede, bortfall av vann/strøm, dødsfall blant barn og foreldre/ansatte, eller rusede foreldre 
som vil hente barn. Det forventes også at barnehager til en viss grad øver på hendelsene eller på 
annen måte gjennomgår beredskapsplanen sin for å sikre at den fungerer for de gitte situasjonene. 
 
Inntrykket fra tilsynet er at Bymarka naturbarnehager har etablert et system for gjennomgang av 
rutiner og øvelser for ulike beredskapssituasjoner. Det forventes at det er sammenheng mellom 
oversikten over risikoforholdene/-vurderingene og type hendelser som er med i beredskapsplanen. 
Revisjon av beredskapsplanen bør baseres på gjennomførte risikovurderinger og kommunens mal 
for beredskapsplan.   
 
 
 
 
3.4. Andre forhold, barnesikring 
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Ved befaring observerte vi manglende skåldesikring av vannkraner og manglende sikring av speil 
på Lian. Enhetsleder har i e-poster datert 13. og 23. september 2019 bekreftet at dette nå er rettet 
opp. 

 
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 
 
 
 
Sile Salomonsen 
konstituert miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
 
 
Kopi: 
Konstituert kommunalsjef barnehage Ella Marie Ingdal 
Postmottak Fagenhet for oppvekst og utdanning 
 


