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Krinkelkroken barnehage – rapport fra hendelsesbasert tilsyn etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler  

 

Miljøenheten gjennomførte 01.10.14 hendelsesbasert tilsyn ved Krinkelkroken barnehage. Tilstede 

ved tilsynet var fagleder Oddbjørg Kjørsvik fra Krinkelkroken barnehage. Fra Miljøenheten deltok 

Elin Grønvold Aunet  og Bente L. Høier. 

 

Bakgrunn for tilsynet: 

Bakgrunnen for tilsynet var en hendelse ved barnehagen 15.05.14, der et barn fikk hjernerystelse 

etter kollisjon med huske. 

Hendelsen er meldt inn som avvik i Kvaliteket, og Miljøenheten har mottatt kopi av utfylt 

skadeskjema. 

 

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 med veileder 

”Miljø og helse i barnehagen” 
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Om Krinkelkroken barnehage 

Krinkelkroken barnehage hører inn under Øya barnehager sammen med Kristiansten barnehage som 

åpnet i august 2014. Ved hendelsen i mai bestod Øya barnehager av Krinkelkroken barnehage og 

Sekskanten barnehage, og hadde da annen enhetsleder.  

 

Kort beskrivelse av ulykkeshendelsen 

Et barn på to år ble truffet av huske da hun passerte forbi huskene. Det var voksne som så hendelsen, 

men de rakk ikke bort til barnet for å hindre ulykken. Det er uklart om barnet ville passere huskene 

eller om hun ville huske selv. Barnet ble slått overende, og ble truffet enda en gang før hun selv 

greide å krabbe bort fra huskene. 

 

Barnehagen har vurdert at dette er en hendelse som det var vanskelig å forebygge siden de voksne 

ikke kan stå permanent ved huskestativet.  

 

Kommentarer fra tilsynet 01.10.14 

Barnehagens ledelse sendte melding til Miljøenheten om hendelsen 13.06.14, og la ved utfylt 

skadeskjema. Foreldrene til det skadde barnet har mottatt kopi av skademeldingsskjema som er 

lagret på barnets mappe.  

 

Ved tilsynet 01.10.14 informerte fagleder i barnehagen tilsynsmyndighetene om hvordan de hadde 

håndtert saken fra den skjedde og frem til i dag. Det ble også foretatt en befaring av utelekeområdet 

der ulykken skjedde. 

 

Barnehagen har rutine for tilsyn av barna i uteperioden. Barnehagen har uteområde på begge sider av 

bygget, noe som gjør det utfordrende å ha full oversikt, spesielt i perioden med påkledning. 

Hendelsen ble i ettertid tatt opp i morgenmøte, slik at ansatte kan ha mer fokus på huskestativet når 

dette er i bruk. 

 

Det ble ved tilsynet opplyst at det flere ganger har skjedd at barn har kommet farlig nær utsvingende 

husker. Fagleder peker på nærheten til sandkasse som et av punktene som kan medføre hendelser. 

Huskene står i sandbasseng, men det sparkes ofte opp groper under huskene. Når disse fylles med 

regnvann, blir dette et attraktivt sted å hente vann for de som leker i sandkassen. Barnehagen 

mangler småbarnshusker, noe som også gjør disse storbarnshuskene ekstra attraktive for de minste 

barna. 

 

I forbindelse med bygging av ny Sekskanten barnehage vil barnehagen få en oppgradering av deler av 

uteområdet, og det vil bli montert småbarnshusker på motsatt side av huset der de fleste småbarna 

leker. 

 

Det er ikke foretatt noen endringer av rutinene ved barnehagen, men avdelingsledere er via 

morgenmøte gjort kjent med hendelsen, og det forutsettes økt oppmerksomhet omkring 

huskestativet. Barnehagens ledelse bør beskrive hvilke vurderinger som er foretatt i avviksmeldingen 

i Kvaliteket. Hendelsen bør diskuteres på personalmøte for å avdekke hvor ofte slike hendelser 

oppstår. På bakgrunn av dette må det vurderes om rutinene for tilsyn på utelekeområdet skal endres. 
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Kommentarer fra befaring av utelekeplassen 

Det aktuelle huskestativet står like innenfor porten, og inntil sandkasse. Sikkerhetssonen er avgrenset 

av lav kantstokk. Miljøenheten mener den innbyrdes plassering mellom sandkasse og huskestativ kan 

være en medvirkende årsak til at slike hendelser kan skje. Dagens plassering gjør at huskenes 

sikkerhetssone kan bli en snarvei til sandkassen.  

 

Opplysningen om at det ofte dannes vannfylte groper under huskene, vil medføre økt 

sammenblanding av sandlekeaktivitet og huskeaktivitet. Det bør derfor etableres rutiner som sikrer at 

vanngroper fylles igjen ved den daglige kontrollen av utelekeområdet. 

 

 
 

Om avvikshåndtering 

Avvikshåndteringen er en av de mest sentrale elementene i et hvert internkontrollsystem. 

Oppstår det hendelser som har, eller kan ha, negativ betydning for barns arbeidsmiljø, helse 

og trivsel, skal det iverksettes en avvikshåndtering. Denne skal dokumenteres skriftlig, både 

selve avviket og hva som er gjort, både på kort sikt (avbøtende tiltak), men også hva som 

gjøres for å hindre at avviket gjentar seg (erfaringstilbakeføring), der det er mulig. 

 

Virksomhetens ledelse skal jobbe forebyggende. For å avdekke om gjentatte hendelser gir 

behov for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender, er det 

avgjørende at man har en oversikt over alle avvik, og kan gjennomgå disse. Dokumentasjonen 

skal i tillegg sikre at avvik og uønskede hendelser rettes og følges opp. Årlig gjennomgang av alle 

meldte avvik bør vises i et årshjul for HMS for barnehagen. 

 

Miljøenheten har følgende merknader: 

Merknad nr.1: Ved utbedring av utelekeplassen bør avstanden mellom sandkasse og 

huskestativ økes slik at sikkerhetssonen for huskene ikke naturlig benyttes som 

snarvei til sandkassen. 

Merknad nr.2: Det bør som planlagt etableres egne småbarnshusker. 

Merknad nr.3: Det bør etableres rutiner som sikrer at det ikke oppstår vannfylte groper under 

huskene. 

Merknad nr.4: Hendelsen bør diskuteres på personalmøte for å avdekke hvor ofte slike 

hendelser oppstår. På bakgrunn av dette må det vurderes om rutinene for tilsyn 

på utelekeområdet skal endres. 
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Miljøenhetens konklusjon: 

Miljøenhetens inntrykk er at nærheten mellom huskestativ og sandkasse, tidvis dannelse av vannfylte 

groper under huskene og mangel på egne småbarnshusker øker risikoen for slike hendelser. Det å bli 

truffet av en huske med flere barn på, representerer en betydelig risiko for såpass alvorlige skader 

som denne saken omhandler. Fram til det er etablert permanente fysiske tiltak, må alle ansatte ha økt 

oppmerksomhet omkring risikoen ved huskestativet.  

 

Miljøenheten ga ved tilsynet 4 merknader, og avslutter med dette tilsynssaken for vårt 

vedkommende. 

 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Bente Høier 

sjefsingeniør 
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