
 
Besøksadresse: 
Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 
+47 72542550 

 
Telefaks: 
+47 72542551 

 
Organisasjonsnummer: 
NO 942 110 464 

 
Postadresse: 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Miljøenheten 
Postboks 2300 Torgarden 
7004 TRONDHEIM 

 
E-postadresse:  miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no 

Internettadresse:  www.trondheim.kommune.no 
232133/19

    
 Miljøenheten  
 

  

    
    
  
Postmottak Sjetne barnehage 
 
N-  
 

  
 

 
 
 

Vår saksbehandler 
Rune Berg 

Vår ref. 
19 /30656/614/A10/&58/ 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
13.12.2019 

 
 
 
Sjetne barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v. 
 
Miljøenheten gjennomførte den 6.11.2019 tilsyn ved Sjetne barnehage. Formålet med tilsynet var 
å vurdere hvordan barnehagen ivaretar elevenes helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).  
 
1. Sammendrag 
Omfanget av tilsynet har vært forskriftens §§ 4 og 12 vedrørende internkontroll og psykososiale 
forhold. Det er blitt sett på dokumentasjon og praksis knyttet til hvordan barnehagen ivaretar 
temaene; oversikt over det psykososiale miljøet, fremming av trivsel og vennskap, avdekking av 
mobbing, krenkelser og overgrep, samt saksgang/håndtering av uønskede hendelser.  
 
Det er Miljøenhetens vurdering at barnehagen har jobbet mye og bra med disse temaene. Den 
nødvendige systematikken synes å være på plass og ivaretar det som stilles som krav i vårt 
regelverk. Det ble i dette tilsynet ikke avdekket noe avvik fra regelverket, men det ble gitt en 
anmerkning hvor Miljøenheten ser et forbedringspotensial. 
 
2. Beskrivelse av Sjetne barnehage 
Sjetne barnehage er en kommunalt drevet barnehage med 4 avdelinger, 2 småbarn og 2 for store 
barn.  
 
3. Reviderte områder og funn 
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedvekt på psykososiale forhold (§12), herunder 
oversikt over det psykososiale miljøet, plan for fremming av psykososialt miljø og rutiner for å 
avdekke og håndtere uønskede hendelser.  Det ble foretatt en gjennomgang av dokumentasjon og 
intervju med barnehagens ledelse, samt intervju av to ansatte ved barnehagen. Fagenhet for 
oppvekst og utdanning deltok ved tilsynet som rådgiver. Foreldrerepresentant deltok ved deler av 
tilsynet.  
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Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet  
 Årsplan Sjetne barnehage 
 Implementeringsplan 2018-2020 
 Handlingsplan for arbeid med barns psykososiale miljø 
 Møteplan høsten 2019 
 Sjetne barnehage - oversikt over det psykososiale miljøet høst19 

 
Deltakere ved tilsynet 

Eva Grande Rø, enhetsleder Sjetne barnehage 
Trinelise Aastrøm, ped.leder Sjetne barnehage 
Veronica Aspenes, barne- og omsorgsarbeider Sjetne barnehage 
Tove Rolseth, rådgiver, Fagenhet for oppvekst og utdanning 
Elen Belseth, rådgiver Miljøenheten 
Bente L. Høier, sjefingeniør, Miljøenheten 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1 Oversikt over det psykososiale miljøet, fremming av trivsel og vennskap 
 
Merknad: Barnehagen bør i større grad samle arbeidet med barns psykososiale miljø i 

handlingsplanen. 
 
Observasjon/vurdering 
Barnehagen har mange gode verktøy og rutiner på plass for arbeidet med det psykososiale miljøet. 
Det er laget en handlingsplan for dette arbeidet, men barnehagen gjør mer enn det som kommer 
fram av handlingsplanen. For å fremme trivsel har barnehagen bl.a. egne trivselssamtaler med 
barn og flerfaglig blikk som ikke kommer helt fram av planen. Barnehagen har også rutiner for 
hvordan foreldrene involveres og hvordan man evaluerer prosessen under avdekkingsfasen. Disse 
kommer heller ikke klart fram av handlingsplanen. 
 
Barnehagen jobber godt med barns psykososiale miljø og har mange gode rutiner knyttet til dette. 
For å bedre oversikten og lettere se hva som knyttes sammen, anbefales det å samle mest mulig av 
det arbeidet som gjøres, og metodene som brukes, i handlingsplanen, gjerne med lenker til 
dokumenter og rutinebeskrivelser.  
 
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 skolen”, 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. 
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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 
konstituert enhetsleder 

Rune Berg 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 


