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Småbergan barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  
 
Miljøenheten gjennomførte den 15.11.2019 tilsyn ved Småbergan 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.  
 
I etterkant av tilsynet ble styrer Lise Vindsetmo innkalt til et oppklarende møte da både 
Miljøenheten og Fagenhet for oppvekst og utdanning hadde behov for en flere opplysninger og 
oppklaring knyttet til praksis barnehagen har vedrørende barn hvor det er mistanke om 
vold/overgrep. Møtet fant sted på tinghusplassen den 22.11.2019. Det ble foretatt en 
gjennomgang av dokumentasjon og gitt en redegjørelse for praksis. Basert på det som kom fram 
under møtet er det vår vurdering at praksisen er i tråd med regelverket.    
 
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 avvik fra regelverket og tilsynssaken avsluttes.  
 

1. Beskrivelse av Småbergan barnehage 
Småbergan barnehage er en privat barnehage med 2 avdelinger. Avdeling Mini for barn i alderen 1 
- 3 år og avdeling Maxi for barn i alderen 3 - 6 år Barnehagen holder til i den gamle befalskolen ved 
Kristiansten festning. 
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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 og foreldrerepresentant ved barnehagen. Fagenhet for 
oppvekst og utdanning deltok ved tilsynet som rådgiver.  
 
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet  

 Oversikt over det psykososiale miljøet i Småbergan barnehage oktober 2019 
 Beredskapsplan for Småbergan barnehage 2019-2021 
 Foreldreundersøkelsen januar 2019 
 Handlingsplan for foreldresamarbeid i småbergan barnehage 2019-2020 
 Helsefremmende og forebyggende arbeid 
 Årshjul HMS og pedagogiske planer 
 Praksisfortellinger 
 Handlingsplan for arbeidet med barns psykososiale miljø i Småbergan barnehage 
 Årsplan 
 Diverse møtereferat og undervisning fra personalmøter 

 
Deltakere ved tilsynet 

Lise Vindsetmo, styrer Småbergan barnehage 
Kari Wexahl, ped.leder og verneombud Småbergan barnehage 
Anette Løvbukten, foreldrerepresentant 
Tove Rolseth, rådgiver, Fagenhet for oppvekst og utdanning 
Tonje Liseth Rødsjø, rådgiver Miljøenheten 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 
 

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. 
 
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 

Rune Berg 
ingeniør II 


