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Elgeseter barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. – varsel om pålegg 

 

Miljøenheten gjennomførte den 16.2.2016 tilsyn ved Elgeseter barnehager. 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 

Elgeseter barnehager har et internkontrollsystem som delvis ivaretar forskriftens bestemmelser. 

Dagens ledelse ved barnehagen har arvet et omfattende system hvor mye ikke er i bruk eller tilpasset 

dagens drift. Arbeidet med å innføre et internkontrollsystem tilpasset driften er startet, men ikke 

kommet i mål.  

 

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik. 

 

Avvik 1: Elgeseter barnehager har ikke et internkontroll som tilfredsstiller kravene i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  

Avvik 2:  Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker. 

Avvik 3: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

Avvik 4: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget.  

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.  

 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.6.2016 på at avvikene er rettet.  

 

2. Beskrivelse av Elgeseter barnehager 

Elgeseter barnehager består av Gartneriet barnehage og Krinkelkroken barnehage. Gartneriet 

barnehage gir barnehagetilbud til ca. 70 barn, Krinkelkroken barnehage til ca. 60 barn. Gartneriet 

barnehage er i tillegg til å være en ordinær barnehage, også særskilt tilrettelagt for å gi et godt tilbud 

til barn med nedsatt funksjonsevne.  
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3. Reviderte områder og funn 

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 

4).  I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene.  

 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Rutiner som foreligger i Kvaliteket. 

 Handlingsplan/årshjul for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. 

 

Deltakere ved tilsynet 

 Beate Tevik, pedagogisk leder Elgeseter barnehager 

 Bente Grimnes, fagleder Elgeseter barnehager 

 Liv Randi Nervik, Enhetsleder Elgeseter barnehager 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten  

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1. Internkontroll  

 

Avvik 1:  Elgeseter barnehager ikke har et internkontroll som tilfredsstiller kravene i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

Barnehagens ledelse må gå systematisk igjennom forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. og veilederen ”Miljø og helse i barnehagen” for å sikre at 

alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt og dokumentert.  

 

Observasjon: 

Barnehagen har ”arvet” et internkontrollsystem fra tiden før det var kommunal drift ved enheten. 

Flere av rutinene er foreldet eller ikke i samsvar med dagens praksis. Det er den siste tiden jobbet 

med å få et system oppe å gå, men dette arbeidet er ikke i mål. Det skrives noe avvik, men 

barnehagen har verken en fungerende, eller en skriftlig, avviksrutine i dag. Det er også utarbeidet 

flere ulike sjekklister, bl.a. for sikkerhet inneområdet. Disse er sporadisk eller ikke i bruk. Nevnte 

sjekkliste ble sist brukt i januar 2013.  

 

Vurdering: 

Barnehagen har plikt til å føre internkontroll med barnehagemiljøet etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v.(jf. forskriftens § 4) på lik linje med arbeidsmiljøloven, 

brannvernlovgivningen og annen HMS-lovgivning. Det systematiske arbeidet med barnehagemiljøet 

bør ses i sammenheng med annen internkontroll. Skolen må gå systematisk igjennom forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederen ”Miljø og helse i barnehagen” for å sikre at 

alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt ved enheten. Barnehagen skal kunne vise til hvordan 

den ivaretar de ulike bestemmelsene. Vi viser i denne forbindelse til faktaarket Internkontroll i skoler 

og barnehager som oppsummerer hva som skal dokumenteres i denne sammenheng. 

 

3.2 Smittevern - lekevask 

Avvik 2:  Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker. 

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at leker som erfaringsmessig ofte puttes i 

munnen vaskes minst hver 14. dag. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 17  

Observasjoner: 
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Barnehagen var klar over kravet til lekevask, men hadde ingen systematisk rutine på dette i dag. 

 

Vurdering: 

Barnehagens rutiner for lekevask er ikke i samsvar med anbefalingene med Folkehelseinstituttets 

”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”Hygiene i 

barnehager og skoler” (revidert mai 2014). Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen, bør 

vaskes ukentlig og skal vaskes minst hver 14. dag. I tillegg vil det i smittesituasjoner også være et 

behov for intensivert renhold av utsatte leker.   

 

Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14. dag gjelder de lekene som de minste 

barna ofte putter i munnen. Andre leker kan vaskes sjeldnere. Det må derfor foretas en 

risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, og etableres tilfredsstillende rutiner for vask 

av disse hver 14.dag.  

 

3.3. Sikkerhet for barn på innelekeområdet 

Avvik 3: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagenes innelekeområde. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og 

helsemessig beredskap. 

 

Observasjoner: 

Befaringen av inneområdet avdekket flere forhold som kan medføre risiko for ulykker;  

 

 Dette gjaldt tunge, flyttbare reoler på Gartneriet som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko  

 Manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på kjøkkenet til Krinkelkroken. 

 Speil på bad i Krinkelkroken var ikke sikret mot knusing. 

 Stikkontakter til kaffetrakter og vannkoker som står tilkoblet på Gartneriet.  

 

Vurdering 

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede 

hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Det må derfor gjennomføres en 

sikkerhetsgjennomgang og avdekkede avvik må rettes. 

 

3.4 Barnas fysiske arbeidsmiljø 

Avvik 4: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget ved 

Krinkelkroken.  

Det må foretas måling og iverksettes tiltak slik at lydnivået er i samsvar med kravene 

i byggteknisk forskrift og NS8175. Det må fremlegges dokumentasjon i form av 

støymåling etter tiltak. 

  

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 21 Lydforhold. 

 

Observasjon: 

I fingarderoben, blå gruppe Krinkelkriken, ble det observert høyt støynivå fra ventilasjonsanlegget. 

Barnehagen hadde ikke foretatt noen støyvurdering av forholdene.  

 

Vurdering: 

http://www.trondheim.kommune.no/hygiene_barnehager_skoler/
http://www.trondheim.kommune.no/hygiene_barnehager_skoler/
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Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegget overskrider kravene til lydnivå fra tekniske 

installasjoner i TEK/NS8175. Regelverket tilsier at barnehagens lokaler skal ha tilfredsstillende 

lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, 

selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.  

 

Det må foretas måling av lydnivået og eventuelt iverksettes tiltak slik at lydnivået er i samsvar med 

kravene. Vi viser til veilederen ”Miljø og helse i skolen”, i byggeteknisk forskrift og NS8175. Vi ber 

derfor om at skolen legger fram dokumentasjon på at lydnivået er tilfredsstillende. Det må 

fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter eventuelle tiltak. 

 

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. 

 

Forhåndsvarsel om pålegg 

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om 

retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid 

§ 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette 

innen tre uker. 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Rune Berg 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

 

 


