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Ranheimsfjæra barnehage – Rapport fra tilsyn/driftsvurdering 8.1.2020 jf forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Miljøenheten gjennomførte 8.1.2020 tilsyn ved Ranheimsfjæra barnehage. Formålet med tilsynet
var å vurdere om vilkårene i Miljøenhetens plangodkjenning av barnehagen, datert 23.4.2018 (sak
18/5877), er ivaretatt, og om det er etablert et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens
bestemmelser. Det ble ved tilsynet gjennomført en befaring av lokalene og uteområdet for å
vurdere om forskriftens krav til fysisk miljø er tilfredsstilt.
1. Sammendrag
Ranheimsfjæra barnehage har etablert et internkontrollsystem basert på kommunens felles
rutiner og egne tilpassede rutiner. Foruten manglende sikring mot skålding på enkelte vasker ble
det ikke funnet byggetekniske avvik under befaringen.
Det ble ved tilsynet funnet ett avvik og gitt en merknad.
Avvik 1:

Tappepunkt tilgjengelig for barn er ikke skåldesikret.

Frist for uttalelse til varsel om pålegg er 31.5.2020
Denne tilsynsrapporten er et varsel om at vi vurderer å gi virksomheten pålegg om retting. Dersom
dere mener at beskrivelsen i denne rapporten ikke er korrekt eller har kommentarer til pålegg og
frister som vi varsler her, ber vi om skriftlig tilbakemelding om dette innen 031.5.2020. Etter dette
vil vi fatte pålegg om retting. Dere vil motta et eget brev om den videre oppfølgingen.
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Frist for retting av avvik
Frist for retting av avvik vil bli satt til 30.6.2020
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2. Beskrivelse av Ranheimsfjæra barnehage
Ranheimsfjæra barnehage flyttet inn i nye lokaler i slutten av oktober 2019 og består av tidligere
Ranheim barnehage og Ranheimsletta barnehage. Barnehagen er dimensjonert for 100 barn.
3. Reviderte områder og funn
Tilsynet ble gjennomført som en driftsvurdering med hovedvekt på internkontroll (jf. § 4). Det ble
foretatt en overordnet gjennomgang av barnehagens internkontrollsystem, samt befaring av
lokaler og uteområde. Vurderingen vil være grunnlag for om barnehagen kan gis endelig
godkjenning etter forskriftens § 6.
Dokumentasjon fremlagt ifm. tilsynet:
Årshjul miljørettet helsevern
Handlingsplan for 2019/2020
Rutine for brann og evakuering
Rutiner og prosedyrer ved Ranheim barnehager
Mal for risiko og sårbarhetsanalyse
Tiltaksplan - handlingsplan risiko og sårbarhetsanalyse
Deltakere ved tilsynet:
Kristin Stien, enhetsleder Ranheimsfjæra barnehager
Grethe Eidem, fagleder Ranheimsfjæra barnehager
Bente l.Høier, Miljøenheten
Rune Berg, Miljøenheten
3.1. Internkontrollsystem
Merknad 1:

Barnehagens ledelse bør gå igjennom veileder til forskriften for å sikre at alle tema
er tilstrekkelig ivaretatt og rutiner svarer ut punkter under ”god praksis
forutsetter”.

Observasjon
Barnehagen har etter innflytting jobbet en del med å slå sammen to systemer fra tidligere to
enheter til ett felles internkontrollsystem. Det ble opplyst at barnehagen holder på å lage en
systematisk oversikt over de punktene fra faktaarket “Internkontroll i skoler og barnehager” med
lenker til de ulike rutinene i kvaliteket, faktaarkene, osv. Har ikke formelt gått gjennom ”god
praksis” fra veilederen ennå. Rutinene er på plass, men alt er ikke helt samkjørt til det nye bygget.
Barnehagen har ikke så langt etablert rutiner for vernerunder, men det har i oppstartsfasen vært
runder med vaktmester hvor man har hatt blikk på sikkerhet for barn. Det har også vært flere
bygningstekniske kontroller med entreprenøren.
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Barnehagen har også kommet i gang med risikovurderinger, men er ikke helt i mål her heller.
Vurdering
Etter vår vurdering har barnehagen etablert et internkontrollsystem. I det videre arbeidet
anbefaler vi at barnehagen gjennomgår forskriftens veileder og kvitterer ut hvilke rutiner som
svarer ut punkter under “god praksis forutsetter”.
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Ved vernerunde bør det tas utgangspunkt i generelt skjema, og legge til punkter som er spesielt
viktig å vurdere ved Ranheimsfjæra. Eksempel på vernerundeskjema finnes på Miljøenhetens
nettsider.
Miljøenheten påpeker også at det videre arbeidet med risikovurderinger må skriftliggjøre særskilte
risikoforhold ved Ranheimsfjæra barnehage slik som eksempelvis ferdsel ved Luteelva,
anleggsområdet i nærmiljøet, mm.
3.2. Fysiske forhold
Avvik 1:

Tappepunkt for tilgjengelig for barn er ikke skåldesikret
Alle tappepunkt som er tilgjengelig for barn må skåldesikres slik at vannet holder en
temperatur på maks 38 ℃. Tilbakemeldingen til Miljøenheten skal inneholde en
beskrivelse av hvilke tiltak som er gjort

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet
og helsemessig beredskap.
Observasjon
Befaringen avdekket manglende skåldesikring av tappepunkt tilgjengelig for barn på stellerom og
kjøkken.
Vurdering
Forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap sier at virksomheten skal planlegges og
drives slik at skader og ulykker forebygges. Vi vurderer at barn relativt lett kan klare å komme seg
opp til kjøkkenbenken. Barns hud er tynnere og mer ømfintlig enn voksnes, og vannkraner som er
tilgjengelig for barn skal derfor skåldesikres (maks temperatur 38 ℃ ihht. teknisk forskrift).
Forholdene vi observerte på befaringen kan med enkle tiltak redusere risikoen for at det oppstår
skader.

60335/20

200000158365

Ranheimsfjæra barnehage er en nybygd barnehage, og det henvises derfor også til
prosjekteringsmalen punkt 1.3.1 som sier at det skal det være skåldesikring.
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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).
Med hilsen
Trondheim kommune
Anne Sissel Ness
kst. miljøsjef

Rune Berg
ingeniør II

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

60335/20

200000158365

Kopimottaker:
Anne Grete Valstad, Trondheim eiendom

