
 

 
Postadresse: 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Miljøenheten 
Postboks 2300 Torgarden 
7004 TRONDHEIM 

 
Besøksadresse: 
Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 
+47 72542550 

 
Telefaks: 
+47 72542551 

 
Organisasjonsnummer: 
NO 942 110 464 

 
E-postadresse:  miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no 

Internettadresse:  www.trondheim.kommune.no 

177799/19 

    
 Miljøenheten  
 

  

      
     

Einmoen familiebarnehage  
Einmoen 30A 
7054 RANHEIM 
 
 
 
 

Vår saksbehandler 
Tonje Liseth Rødsjø 

Vår ref. 
19 /10965/614/A10/&58/ 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
25.09.2019 

 
 
Einmoen familiebarnehage - Rapport av tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler  
 
Miljøenheten gjennomførte 14. juni 2019 tilsyn med Einmoen familiebarnehage. Formålet med 
tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar krav gitt i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995. 
 

1. Sammendrag 

Einmoen familiebarnehage fremstår som en veldrevet barnehage og vårt inntrykk er at barnas 
sikkerhet blir ivaretatt. Barnehagen har utarbeidet et godt internkontrollsystem, men bør jobbe 
med å systematisere og tilpasse dette ytterligere til sin barnehage. Det anbefales at barnehagen 
konkretiserer både de uønskede hendelsene, samt både forebyggende og konsekvensreduserende 
tiltak for disse i sine risikovurderinger. Videre bør barnehagen også konkretisere sin 
beredskapsplan, og påse at rutinene er tilpasset de alvorlige hendelsene som de er ment for. 
Barnehagen gjøres oppmerksom på de eventuelle konsekvensene ved å la andre enn ansatte i 
barnehagen ha tilgang til beredskapsplanen, og anbefales å øve på flere beredskapshendelser i 
tillegg til brann.  
 

Det ble ved tilsynet gitt fire merknader som representerer forhold hvor vi vurderer at barnehagen 
har et forbedringspotensial: 
 

Merknad 1: Barnehagen bør vurdere hvilke risikovurderinger som er relevante, og systematisere 
sitt internkontrollsystem.  
Merknad 2: Barnehagen bør jobbe mer med risikovurderingene som er utarbeidet. 
Merknad 3: Barnehagen bør jobbe mer med å konkretisere beredskapsplanen. 
Merknad 4: Barnehagen bør gjennomføre øvelser av flere beredskapshendelser.  
 

 
Tilsynssaken anses som avsluttet. 
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2. Beskrivelse av Einmoen familiebarnehage 

Einmoen familiebarnehage er en privat familiebarnehage med godkjenning for inntil ti barn i 
alderen null til tre år. Familiebarnehagen drives i et privat hjem hvor de disponerer lokaler som 
stue, kjøkken, lekerom, gang og toalett. Barnehagen benytter en inngjerding som grenser ved 
boligens hage som uteområde.  
 

3. Reviderte områder og funn 

Tilsynet ble gjennomført som et tematilsyn med hovedfokus på risikovurderinger, 
beredskapsplaner og internkontrollrutiner for å ivareta barnas sikkerhet.  
 

Tilsynets hensikt: 
 vurdere om barnehagen har tilstrekkelig oversikt over og har vurdert risikoforhold i 

barnehagen 

 vurdere om barnehagen har hensiktsmessige rutiner og internkontroll slik at ulykker og 
skader forebygges 

 vurdere om barnehagen har hensiktsmessige planer for håndtering av ulykkes- og 
faresituasjoner 

  
Følgende paragrafer ble vektlagt under tilsynet: 

 § 4 Internkontroll 
 § 7 Generelle krav 

 § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap. 
 

Tilsynet omfattet en gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem knyttet til de nevnte 
paragrafene, ved granskning av dokumenter, intervjuer og verifikasjoner. Tilsynsmøtet ble 
gjennomført som en samtale med leder samt èn ansatt.  
 

Innhold i rapporten: 
Rapporten omhandler kun 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.  
 

Definisjoner: 
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 vi mener det er et forbedringspotensial. 
 

Dokumentasjon fremlagt ifm. tilsynet: 
 Risikovurderinger, rutiner og beredskapsplaner 
 Dokumentasjon av at forventing i veilederen Miljø og helse i barnehagen er ivaretatt 
 Årshjul 

 
Deltakere ved tilsynet var: 
Birgitte Nielsen, eier 
Silje Askjellerud, styrer og pedagogisk leder 
Rune Berg , rådgiver Miljøenheten 

Tonje Liseth Rødsjø, rådgiver Miljøenheten 
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3.1 INTERNKONTROLL 

Merknad 1: Barnehagen bør vurdere hvilke risikovurderinger som er relevante, og systematisere 
sitt internkontrollsystem.  
 

Observasjoner:  
I utarbeidelsen av sitt internkontrollsystem har barnehagen tatt utgangspunkt i et eksempel på 
oppsett av Orkdal kommune. Barnehagen er forøvrig også en del av en nettverksgruppe med fem 
andre familiebarnehager som deler erfaringer og diskuterer problemstillinger rundt sikkerhet og 
beredskap i barnehagen. Barnehagens internkontrollsystem består av flere permer hvor sjekklister, 
risikovurderinger, rutiner, beredskapsplaner, avvik m.m. oppbevares. Avvik oppbevares i egen 
perm. Barnehagen ønsker på sikt å implementere hele internkontrollsystemet digitalt. 
Internkontrollen revideres to ganger i året, med fastsatte tidspunkt i årshjul.  
 

Vurdering:  
Etter vår vurdering vil det være hensiktsmessig å systematisere internkontrollsystemet for en 
bedre oversikt. Vi anbefaler å ta ut risikovurderinger og rutiner for situasjoner og aktiviteter som 
ikke angår barnehagen. Videre kan det være et alternativ å skille risikovurderinger og rutiner som 
er relevante i hverdagen fra de som benyttes sjeldnere, som ved beredskapshendelser.  
 

3.2 RISIKOVURDERINGER  
Merknad 2: Barnehagen bør jobbe mer med risikovurderingene som er utarbeidet. 
Følgende punkter vil være relevante å vektlegge:  

 Spesifisere hendelsene bak risikovurderingene.  
 Vurdere konkrete hendelser med rutiner tatt i betraktning.  
 Spesifisere og tilpasse forebyggende og konsekvensreduserende rutiner og tiltak. 

 

Observasjoner 
Oversendte risikovurderinger har en overordnet inndeling, hvor flere hendelser med ulik 
sannsynlighet og risiko er inkludert i samme risikoanalyse. Hendelsene deler både risikomatrise, 
tiltak og beredskapsrutiner. For eksempel er hendelser som “leking på klatrestativ” og 
“formingsaktivitet med saks” begge risikovurdert under “risikofylte aktiviteter”. Hendelsene angis 
med type aktivitet, men har ingen beskrivelse av ulykker som kan skje i forbindelse med 
aktiviteten. Samtlige aktiviteter i den samme risikoanalysen er vurdert til å ha både liten 
sannsynlighet og liten konsekvens.  
 

Vurdering 

Forskriftens § 7 og 14 krever at barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker 
forebygges og skal sikre at uønskede hendelser får så begrensede konsekvenser som mulig. 
Veileder til forskriften, Miljø og helse i barnehagen, utdyper at barnehagen skal gjennomføre 
risikovurderinger av forhold som omhandles i forskriften og som kan ha betydning for barnas helse 
og miljø (§ 7). 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. 
Risikovurdering er en kartlegging som gir oversikt over og vurderer farer og problemer som kan 
oppstå i barnehagen. Den brukes for å vurdere om eksisterende tiltak er gode nok eller om 
virksomheten må iverksette nye tiltak for å redusere risikoen. Risikovurderingene skal danne 
grunnlaget for virksomhetens rutiner og skal være skriftlig.  
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Vårt inntrykk er at barnehagen har risikovurdert mange forhold av de vi forventer, og som er 
relevante for deres barnehagehverdag. Imidlertid bør risikovurderingene som er utarbeidet 
konkretiseres ved at hver uønsket hendelse som kan inntreffe ved en aktivitet risikovurderes 
alene. For eksempel vil hendelser i forbindelse med aktiviteter som akebrett, skøyter og skilek ha 
både ulik sannsynlighet og konsekvens, og dermed også ulik totalrisiko. Rutinene tilpasses hver 
enkelt av de konkrete uønskede hendelsene på bakgrunn av den totale risikoen, helt til at risikoen 
ved å gjennomføre aktiviteten er akseptabel.  
 

3.3 BEREDSKAP 

Merknad 3: Barnehagen bør jobbe mer med å konkretisere beredskapsplanen. 
Merknad 4: Barnehagen bør gjennomføre øvelser av flere beredskapshendelser.  
 

Observasjoner 
Barnehagen har utarbeidet beredskapsrutiner som er dokumentert på hvert ROS-skjema, og som 
gjelder for samtlige av de ulike hendelsene som er risikovurdert på skjemaet. I tillegg har de 
beredskapsrutiner for hendelser som blant annet alvorlig sykdom eller dødsfall blant barn, ansatte 
og familie. ROS-skjema og de øvrige beredskapsrutinene oppbevares i egen perm, samt digitalt 
hvor både ansatte og foreldre har tilgang. Barnehagen gjennomfører brannøvelser to ganger i året.  
 

Vurdering 

Barnehagen anbefales å konkretisere sin beredskapsplan, og etterse at den er tilpasset de ulike 
alvorlige hendelsene. Eksempelvis bør det fremgå mer konkret av beredskapsrutinen tid for når 
politi skal kontaktes når barn har forsvunnet. Det er dessuten aktuelt å vurdere om tidsangivelsen 
for å kontakte politi skal være den samme når barn forsvinner på tur, som forsvinning fra 
barnehagen. Videre anbefales barnehagen å øve på andre beredskapshendelser i tillegg til brann. 
Utover dette er det viktig at barnehagen er bevisst på at det å la beredskapsplaner være 
tilgjengelig for foreldre, og også på den måten for andre utenforstående, kan gjøre barnehagen 
mer sårbare for beredskapshendelser. Dersom foreldre eller andre utenforstående har onde 
hensikter, vil det være hensiktsmessig for vedkommende å ha tilgang til barnehagens beredskap i 
planlegging og gjennomføring av en ugjerning.  
 

4. Regelverk 

 Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med 

veileder, ”Miljø og helse i skolen”, Helsedirektoratet april 2014. 
 

Annet relevant regelverk: 
 Forskrift av 1. januar 1997 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften). 
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