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Brøset barnehage - hendelsesbasert tilsyn 14.03.2014 jf forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. 

 

Miljøenheten gjennomførte 14.03.14 hendelsesbasert tilsyn ved Brøset barnehage. Tilstede ved 

tilsynet var enhetsleder Lise Garvik og medisinskfaglig rådgiver Guttorm Eilertsen og sjefingeniør 

Bente L. Høier fra Miljøenheten.  

 

Bakgrunn for tilsynet: 

Miljøenheten mottok 27.02.14 melding fra enhetsleder om alvorlig ulykke ved Brøset barnehage 

(sak 14/6678-3). Hendelsen skjedde 17.02.14 og er meldt inn som avvik i Kvaliteket. 

Et barn falt ned fra et tre (fallhøyde ca.1,5m) og fikk hjernerystelse. Enhetsleder opplyste i 

meldingen at det ikke har vært lignende hendelser tidligere, og at man er usikker på om man skal 

foreta beskjæring av treet. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø.  

 

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. 

 

  Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. 

  Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, 

men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial. 

 

Regelverk: 

 Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  

Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. 
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Kommentarer fra tilsynet 

Ulykken skjedde i et inngjerdet område innenfor barnehagens inngjerdete lekeområde, og er 

tilgjengelig for barna i følge med voksne. Klatretrærne står i utkanten av lekeområdet, inntil gjerde 

mot gangveg, og hendelsen skjedde mens ansatte hadde oppmerksomheten rettet annen veg.  

 

Ved befaringen ble det kommentert gjenstander på bakken under trærne som kan forverre skader 

ved fall (stor stein, trepalle og oppstikkende røtter). I tillegg ble det kommentert utstikkende grein 

over gjerde og detaljer ved treet som kan fange snorer/skjerf. 

 

Miljøenhetens konklusjon:  

Miljøenheten mener hendelsen var et hendelig uhell, og at det alvorlige utfallet i liten grad kunne 

vært forebygget. Vi anbefaler ikke at trærne fjernes, da de har en betydning for barnas motoriske 

utvikling. Miljøenheten har følgende merknader: 

 

Merknad nr.1. Området under trærne må holdes fri for røtter og gjenstander som kan forverre  

skader ved eventuelle fall. 

 

Merknad nr.2. Ansatte må ha oppmerksomheten rettet mot trærne når barn klatrer. Dersom  

bakken under trærne er hard av frost, bør det vurderes om det er forsvarlig å la barn klatre, 

eventuelt under mer oppsyn av voksne. 

 

Merknad nr.3. Greiner som stikker ut over gjerdet bør kappes av for å hindre at barn faller  

utenfor gjerdet og ned på asfaltert gangsti. Trærne bør etterses og beskjæres for å redusere  

risiko for at skjerf/snorer skal fanges dersom barn faller ned. 
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