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Saupstadringen barnehager - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v.  
 
Miljøenheten gjennomførte 15.5.2020 tilsyn ved Saupstadringen 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 

Saupstadringen barnehager har gjennomført en rekke risikovurderinger som grunnlag for rutiner, 
og har etablert et internkontrollsystem for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet. Vårt inntrykk 
er at barnehagen i stor grad har kartlagt og vurdert risikoforhold i barnehagen og at risikoforhold 
vurderes systematisk og kontinuerlig. Barnehagene bør jobbe videre med detaljering av 
risikovurderingene, og i større grad knytte de opp mot rutinene.  
 
Det ble ved tilsynet ikke påpekt avvik, og tilsynet avsluttes.  
 

1. Beskrivelse av Saupstadringen barnehager 

Saupstadringen barnehager består av Ringen barnehage og Saupstad barnehage. 
Ringen barnehage hadde ved tilsynet 5 avdelinger med plass til ca. 80 barn. Saupstad barnehage 
hadde ved tilsynet fire avdelinger med plass til ca. 60 barn.  
 
 

3. Reviderte områder og funn 

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedvekt på dokumentasjon av risikovurderinger 
gjennomført for å ivareta barns sikkerhet (jf §§ 7 og 14) og internkontroll og avvikshåndtering (jf § 
4).   
 
Tilsynet startet med et felles oppstartsmøte for barnehager som skal ha tilsyn på dette tema før 
sommeren 2020. Møtet ble avholdt i mars 2020. På grunn av koronautbruddet og strenge 
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smittevernregler, ble det planlagte tilsynsmøtet som skulle inkludere intervju av ansatte og 
befaring endret til et videomøte. Dette ble gjennomført 15.05.20, der dokumentasjonen ble 
gjennomgått sammen med  enhetsleder og fagleder.   
 
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 

 Internkontroll miljørettet helsevern med gjennomgang av enhetens etterlevelse av 
forskriften og veileder 

 Årshjul miljørettet helsevern 
 Diverse risikovurderinger 
 Diverse rutiner, sjekklister m.m. 
 Beredskapsplaner 

 
  
Deltakere ved tilsynet 
Torill Stølan Hafsmo, enhetsleder 
Lena Helmersen, fagleder 
Bente Løvlie Høier, rådgiver Miljøenheten 
Elin Grønvold Aunet, rådgiver, Miljøenheten 
 

3.1. Har barnehagen tilstrekkelig oversikt over risikoforhold? 
 
Merknad 1: Risikovurderingene bør på flere områder detaljeres mer.  
 
Observasjon 
Barnehagene har gjennomført en rekke risikovurderinger, som omfatter de mange relevante 
hendelser som kan medføre risiko for skade på barn. Disse er dokumentert i skjema.  I 
risikovurderingen er sannsynlighet og konsekvenser vurdert. Eksisterende og eventuelt nye rutiner 
og tiltak er beskrevet.  
Arbeidet har involvert personalet i stor grad. Risikovurderingene og rutinene er felles for de to 
barnehagene. Risikovurderinger er benyttet ved revisjon av eksisterende rutiner og utarbeidelse 
av nye rutiner der dette har vært aktuelt.   
 

Vurdering 
Risikovurdering er en systematisk arbeidsmetode for å komme fram til risikonivå av ulike 
aktiviteter/hendelser, og for å gjøre objektive og sammenlignbare vurderinger er det viktig å skille 
mellom sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis den skulle inntreffe. 
Til sammen utgjør sannsynlighet og konsekvens risikoen for en hendelse.  
 
Vår vurdering er at Saupstadringen barnehager har et bevisst forhold til risikoforhold i 
barnehagen, og har gjennomført og dokumentert risikovurderinger for mange mulige og relevante 
hendelser. Vi har imidlertid følgende forslag til forbedringer: 

 Flere av risikovurderingene, som for eksempel den for tur, har samlet ulike typer 
hendelser, hvor det kan være stort sprik i konsekvensen (alt fra små skrubbsår til drukning). 
Hendelsene bør derfor detaljeres mer, både når det gjelder årsaker til at hendelser oppstår 
og når det gjelder risikoreduserende tiltak. 

 Risikovurderingen bør vise til konkrete rutiner og instrukser, gjerne med lenker til den 
aktuelle rutinen.   

 Faste turmål bør risikovurderes for seg for å kunne tydeliggjøre eventuelle spesielle forhold 
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 Forhold som er ulike fra de to barnehagene bør risikovurderes hver for seg. Eksempel på 
dette kan være uteområdet, trafikkforhold, utforming av lokalene m.m. 

 Ved vurdering av risiko knyttet til måltid bør forhold som varm mat/varm drikke også 
vurderes   

 
 

3.2. Driver barnehagen systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader? 
 
Merknad 2:  Det anbefales gjennomgang av meldte avvik en til to ganger i løpet av året.  
 
Observasjon 
Alle risikovurderinger og rutiner er tilgjengelige for ansatte.  Personalet gjennomgår 
risikovurderinger og rutiner minst en gang i året. Enheten har laget en oversikt over hvordan 
forskriftens krav og punkter i veilederen “Miljø og helse i barnehagen” ivaretas ved de to 
barnehagene. Enhetens skriftlige rutiner finnes delvis som felles rutiner i kommunens elektroniske 
kvalitetssytem Kvaliteket og delvis på google disk. 
Det gjennomføres systematisk ulike kontroller av barnas leke- og oppholdsareal, både ute inne. 
Dette omfatter alt fra daglig sjekk av uteområdet vernerunder innendørs og årlig kontroll av 
lekeplassutstyr av lekeplasskontrollør fra Trondheim eiendom. Kontroller dokumenteres og følges 
opp.  
  
Avvikshåndtering 
Avvik meldes gjennom kommunens elektroniske avvikssystem TQM. “Vaktmesterbok” benyttes for 
mindre alvorlige feil og mangler.   Barnehagen har ikke noen samlet gjennomgang av 
avvikslukkingen gjennom året. 
 
Vurdering 
Vår vurdering er at barnehagen har etablert et internkontrollsystem for å ivareta barnas helse, 
miljø og sikkerhet. Årshjulet, rutinebeskrivelser og utfylte sjekklister viser at barnehagen jobber 
bevisst og systematisk med dette.  

Barnehagens utkvittering av forskriftens krav (”INTERNKONTROLL MILJØRETTET HELSEVERN - 
Saupstadringen barnehager”) bør suppleres med lenker til de enkelte rutinebeskrivelsene. 
Rutiner og dokumenter bør dateres, slik at det kommer tydelig fram også i selve dokumentet hva 
som er gjeldende versjon av dokumentet og når det sist var revidert.  
 
Avvik bør gjennomgås minst en/to ganger i året for å kontrollere at avvik er rettet. En slik 
gjennomgang bør også brukes som grunnlag ved revisjon av risikovurderinger. 
 
 

3.3. Beredskap. Blir ulykkes- og faresituasjoner i barnehagen håndtert på en tilfredsstillende 
måte? 

Merknad 3: Barnehagen bør gjennomføre flere typer beredskapsøvelser.  
 
Observasjon 
Barnehagen har en rekke rutiner for beredskap med utgangspunkt i mal fra Trondheim kommune 
for barnehager samt en “kortversjon” for Saupstadringen barnehager.  Dette gjennomgås Det 
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gjennomføres regelmessig brannøvelser og førstehjelpskurs, men utover dette er det ikke 
gjennomført praktiske beredskapsøvelser ved barnehagen. Personalet har gjennomgått flere 
“cases” på møter, som for eksempel brann og feil person forsøker å hente barn.  
 
Vurdering 
Vi vurderer at barnehagen har en god beredskap for å håndtere en rekke ulykkes- og 
faresituasjoner. Det forventes også at barnehager til en viss grad øver på hendelsene eller på 
annen måte gjennomgår beredskapsplanen sin for å sikre at den fungerer for de gitte 
situasjonene. Det kan være fullskalaøvelser eller diskusjonsøvelser av aktuelle caser. Øvelser kan 
være en effektiv måte for ansatte å bli gjort kjent med beredskapen for alvorlige hendelser på, og i 
tillegg er det en effektiv måte å vurdere om planene/rutinene er tilstrekkelige og hensiktsmessige, 
og vil fungere i en krisesituasjon. Det forventes at det er sammenheng mellom oversikten over 
risikoforholdene/-vurderingene og type hendelser som er med i beredskapsplanen. Revisjon av 
beredskapsplanen bør baseres på gjennomførte risikovurderinger.   

 
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. 
 
 
 
Med hilsen  
Trondheim kommune 
 
 
Anne Sissel Ness 
kst. miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
  
 
Kopimottaker:  

Ella Marie Ingdal, Kommunalsjef for barnehage 
Postmottak Fagenhet for oppvekst og utdanning, Fagenhet for oppvekst og 
utdanning 


