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Svalevegen familiebarnehage - rapport fra tilsyn 27.02.18 jf  forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v.  
 
Miljøenheten gjennomførte 27.02.2018 tilsyn ved Svalevegen familiebarnehage. 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 

Svalevegen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å tilfredsstille 
forskriftens krav til internkontrollsystem. Det ble funnet ett avvik i forbindelse med tilsynet. I 
tillegg ble det gitt tre anmerkninger hvor Miljøenheten ser et forbedringspotensiale. 
 

Avvik 1: Det ble ved befaringen erfart utilfredsstillende temperaturforhold ved                     
spisebordet til barna i 1.etg.  

 
Vi vurderer at avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket. 
 

Frist for retting av avvik 

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 1. mai 2018 på at avviket er rettet. 
 

 

2. Beskrivelse av Svalevegen familiebarnehage 

Svalevegen familiebarnehage eies og drives av Marit Dahl. Barnehagen er godkjent for enkel 
gruppe, og hadde ved tilsynet 4 barn.  
 

3. Reviderte områder og funn 

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet 
omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.  
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Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 
 Internkontrollsystem for Svalevegen familiebarnehage med risikovurderinger 
 Perm med dokumentasjon (utfylte kvitteringslister, avvik, plan mot mobbing, 

beredskapsplan) 
 

Deltakere ved tilsynet: 
Marit Dahl, Svalevegen familiebarnehage 

Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 

Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

 

3.1. Internkontrollsystem og avvikshåndtering 

 

Merknad 1:  Barnehagens internkontrollsystem bør detaljeres og suppleres på enkelte 
nærmere beskrevne punkt. 

 

Observasjon: 
Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem og dokumentasjon i form av årshjul og 
eksempler på utfylte kvitteringslister (sikkerhetskontroll, utført renhold) lagt fram. Rutinene er 
utarbeidet for å ivareta kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og eier 
har brukt veileder til forskriften ”Miljø og helse i barnehagen” ved revisjon av rutiner.  
Mindre avvik noteres i bok/på lapper og rettes så snart som mulig. Skader og nesten-ulykker 
registreres på skjema.  
 

Vurdering 

Internkontrollsystemet som ble presentert ved tilsynet synes i stor grad å dekke krav i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Barnehagens internkontrollsystem viser hvordan 
forskriftens ivaretas ved denne barnehagen, og det er også foretatt risikovurderinger som grunnlag 
for vurdering av barnehagens rutiner. 
 

Internkontrollrutinene bør detaljeres og suppleres på følgende punkter: 
 Mindre avvik bør noteres i logg slik at det sikres en oversikt over mangler og retting av 

disse. 
 Småskader og nesten-ulykker bør registreres i enkel logg. 
 Risikovurderingene bør gjennomgås og revideres slik at fastsetting av samlet risiko 

samsvarer med risikomatrisen. 
 Barnehagens rutiner for om barn forsvinner bør skriftliggjøres. 
 Punkt om røyking bør oppdateres slik at den samsvarer med forskriftsteksten. 

 

3.2 Rengjøring og vedlikehold 

 

Avvik 1: Det ble ved befaringen erfart utilfredsstillende temperaturforhold ved 
spisebordet til barna i 1.etg.  

 

Merknad 2:  Det bør gjøres tiltak som tetter sprekker mellom gulv og vegg i 1.etg, slik at det er 
mulig å utføre godt renhold. 
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Observasjoner 
Ved befaringen ble det erfart relativt mye trekk fra utett verandadør i 1.etg ved bordet der barna 
spiser. 
 

Mellom vegg og gulv i 1-etg er det flere steder sprekker pga manglende fuging/vaskelist. 
 

Vurdering 

Bordet der barna spiser de fleste måltidene, er plassert under varmepumpe og ved utett 
verandadør. Dette gir utilfredsstillende temperaturforhold, siden barna da vil få varm luft mot 
hodet og kald luft ved bena. Slik strålings-assymetri vil kunne gi trivselsproblemer og kan øke risiko 
for revmatiske lidelser. 
 

For å muliggjøre tilfredsstillende renhold er det viktig med hele og lett rengjørbare overflater. 
Sprekker langs vegglister er vanskelig å rengjøre, og vil samle opp mye støv og smuss. Sprekker 
mellom gulv og vegg øker også risikoen for at vannsøl kan trekke under gulvbelegget og gi grobunn 
for muggsopp. Det bør gjøres tiltak som tetter sprekkene (fuge eller montere vaskelister) og 
muliggjør et tilfredsstillende renhold.                    
 

3.3 Inneklima og luftkvalitet 
 

Merknad 3: Ventileringen av lokalene bør bedres. 
 

Observasjoner 
Lokalene ventileres via karmventiler over vinduer og mekanisk avtrekksvifte på bad i 1.etg samt 
komfyrventilator over platetopp på kjøkken i 2.etg. Ved befaringen var enkelte av ventilene stengt, 
og avtrekksvifter avslått. Det er etablert hull i baderomsdør for å sikre fri luftpassasje fra 
oppholdsrom til avtrekkspunktet på badet. Lokalene er utstyrt med varme i gulv i garderoben og 
varmepumpe. Lekerom er plassert over bad i kjeller og får tilfredsstillende gulvvarme derfra. 
 

Vurdering 

Lokalene ventileres ved at kald uteluft trekkes inn via karmventiler, igjennom oppholdsarealene og 
trekkes av via avtrekksviftene, fortrinnsvis fra badet. For å sikre jevn og god luftutskifting gjennom 
dagen må det sikres at karmventiler holdes åpne og at avtrekksviften går i perioder av dagen når 
barna er inne over lengre tid. Det bør i tillegg etableres faste rutiner for 5 minutters gjennomlufting 
av lokalene f.eks når barna sover. Dette sikrer effektivt luftutskifting av lokalene, samtidig som det 
minimerer varmetapet ved lufting.  
 
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 et forbedringspotensial. 
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Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av barnehagens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 
 

Forhåndsvarsel om pålegg 

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om 
retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt 
(jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om 
folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi 
om melding om dette innen tre uker. Varslet er gitt med hjemmel i forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Marianne Langedal 
miljøsjef 

Bente Høier 
sjefsingeniør 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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