
 
Besøksadresse: 
Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 
72542550 

 
Telefaks: 
  

 
Organisasjonsnummer: 
NO 942 110 464 

 
Postadresse: 
Trondheim kommune 
Miljøenheten 
Postboks 2300 Torgarden 
7004 TRONDHEIM 

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

www.trondheim.kommune.no 

13
42

64
/2

0 
 

20
00

00
34

89
06

 
  

    
 Miljøenheten 
 

  

    
    
Sjetnemarka familiebarnehage  
Sjetnemarkvegen 6B 
 
 
7081 SJETNEMARKA 
 

 
 
 

 
 
 

Vår saksbehandler 
Thea Berg Lauvsnes 

Vår ref. 
20/26633 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
07.07.2020 

 
 
Sjetnemarka familiebarnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v.  
 
 
Miljøenheten gjennomførte 09.06.2020 tilsyn ved Sjetnemarka 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 
Sjetnemarka familiebarnehage har et internkontrollsystem med beskrevne rutiner for å ivareta 
barnas helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen har gjennomført og dokumentert risikovurderinger 
som grunnlag for etablerte rutiner.  Risikovurderingene bør detaljeres for å bedre kunne vurdere 
om barnehagens rutiner ivaretar sikkerheten for de enkelte hendelsene på tilfredsstillende måte, 
eller om det er noe mer barnehagen kan/bør gjøres. 
 
Det ble ved tilsynet ikke påpekt avvik knyttet til etablerte rutiner eller risikovurderinger, og 
Miljøenheten avslutter med dette saken. Vi gir forøvrig merknader på noen områder, hvor vi 
vurderer at barnehagen har et forbedringspotensial, og som vi sterkt anbefaler barnehagen å følge 
opp.  
 
2. Beskrivelse av Sjetnemarka familiebarnehage. 
Sjetnemarka familiebarnehage eies og drives av Merethe Olsen. Familiebarnehagen er godkjent 
for enkel gruppe, og hadde ved tilsynet fire barn under 3 år.  
 
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) for å ivareta barnas sikkerhet.   
 
Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av dokumentasjon samt befaring av lokalene.  
 



 
 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Miljøenheten 

 
Vår referanse 
20/26633 

 
Vår dato 
07.07.2020 

Side 2 
 

  

13
42

64
/2

0 
 

20
00

00
34

89
06

 
  

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 
 Risikovurderinger av ulike situasjoner og aktiviteter (barn som forsvinner, trafikkulykke, 

turer, soving, barnehagens uteområde, brannskader/skolding, klatring, inneaktiviteter med 
mer). 

 Diverse rutiner for å ivareta barns sikkerhet.  
 Beredskapsrutiner.  
 Barnehagens årshjul for miljørettet helsevern. 

 
Deltakere ved tilsynet 
Merethe Olsen, eier Sjetnemarka familiebarnehage 
Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 
 
3.1. Har familiebarnehagen tilstrekkelig oversikt over risikoforhold? 
 
Merknad 1:  Barnehagen bør definere hva de ulike gradene av sannsynlighet og konsekvens  
  innebærer. Videre bør dere ta utgangspunkt i sannsynligheten og    
  konsekvensen basert på de tiltakene som allerede eksisterer for å komme fram til 
  den relevante risikoen. 
 
Merknad 2:  Risikovurderingene bør deles opp i mer spesifikke hendelser som vurderes hver  
  for seg slik at det blir enklere å vurdere om rutiner er tilstrekkelige. 
 
Observasjon 
Det ble ved tilsynet fremlagt risikovurderinger for flere relevante situasjoner og aktiviteter som 
kan medføre risiko for barns sikkerhet. Det er gitt en beskrivelse av mulige hendelser, gjeldende 
forebyggende rutiner og angitt sannsynlighet og konsekvens. Eier har jobbet litt sammen med 
samarbeidsbarnehagene og funnet informasjon på nett, og tilpasset til sine lokaler og sin drift. 
Hun tok utgangspunkt i årets barnegruppe og har tenkt gjennom dagsrytme og aktiviteter ved 
kartlegging av potensielle farer. Det er ikke definert hva de ulike gradene av sannsynlighet og 
konsekvens innebærer (eksempelvis hva som menes med “lite sannsynlig” eller “farlig”). Eier 
uttrykte ved tilsynet at hun syns det er vanskelig å angi konsekvensen. Sannsynligheten er satt 
med utgangspunkt i at de forebyggende rutinene svikter, noe som gjør at risikoen har endt opp på 
rødt for en del hendelser. 
 
Vurdering 
Risikovurdering er en systematisk arbeidsmetode for å komme fram til en risikograd 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. Vi anbefaler at 
sannsynligheten vurderes med utgangspunkt i de forebyggende rutinene og tiltakene barnehagen 
allerede har på plass. På den måten vil risikovurderingen avdekke hvor risikoen i barnehagen er 
størst og hvor det er behov for å vurdere flere/andre/nye tiltak for å redusere risikoen. Der man 
kommer ut med en risiko på gult eller rødt, forventes det at barnehagen vurderer ytterligere tiltak 
for å redusere risiko. Slike tiltak/rutiner skal være skriftlige. 
 
Enkelthendelser er samlet i større bolker, og angitt med en felles risiko og konsekvens, selv om 
sannsynlighet og konsekvens for disse enkelthendelsene kan variere mye. Der man har hendelser 
med ulik sannsynlighet og konsekvens, bør dette deles inn i mer spesifikke hendelser/aktiviteter 
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slik at det blir tydelig hvilke forhold man skal ha fokus på. I vedlegg til Miljøenhetens faktaark om 
risikovurderinger finnes en tabell som kan brukes for å systematisere og dokumentere hendelser 
mer detaljert. 
 
Det er viktig at de tiltak/rutiner som legges til grunn ved risikovurderingene er skriftlige og finnes i 
IK-permen. Dersom det er behov for ytterligere rutiner eller endringer, må gjeldende rutiner 
revideres.  
 
3.2. Driver familiebarnehagen systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader? 
 
Merknad 3:  Barnehagen bør ta en gjennomgang av hva et avvik er og sikre at alle typer avvik 

dokumenteres ved avvikshåndtering. 
 
Observasjon 
Barnehagen har en IK-perm som revideres årlig. Den er oppbygd etter paragrafene i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Under § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap har 
eier samlet rutiner som skal ivareta barns sikkerhet. Her er både forebyggende rutiner og 
beredskapsrutiner. Barnehagen har også et årshjul for det systematiske arbeidet ved barnehagen, 
og kvitterte sjekklister for sikkerhetskontroller og lignende oppbevares i IK-perm. 
 
Det ble ved tilsynet fremlagt noen utfylte avvikskjema (stort sett skader på barn). Eier opplyste at 
en del byggmessige avvik/feil/mangler bare rettes fortløpende uten at de registreres. Eier ville ha 
fylt ut avviksskjema hvis for eksempel barn forsvinner, men er usikker på om nestenulykker ville 
blitt registrert i avviksskjema. 
 
Vurdering 
Vår vurdering er at Sjetnemarka familiebarnehage har etablert rutiner som forebygger ulykker og 
skader, og at forskriftens bestemmelser er ivaretatt. Videre har vi inntrykk av at barnehagen 
fanger opp og håndterer avvik. Regelverket stiller imidlertid krav om at avvikshåndteringen i 
barnehagen skal være skriftlig og dette gjelder alle typer avvik - også nestenulykker og klare brudd 
på rutiner. Det er derfor viktig at barnehagen har definert hva som er avvik, slik at alle avvik 
registreres og dokumenteres. På denne måten vil barnehagen ha dokumentert hvordan avvik er 
håndtert og ha en oversikt over avvik som kan brukes aktivt inn i det forebyggende arbeidet, som 
ved risikovurdering og gjennomgang av rutiner.  

 
3.3. Blir ulykkes- og faresituasjoner i familiebarnehagen håndtert på en tilfredsstillende måte? 
 
Observasjon: 
Barnehagen har beskrevet beredskapshåndtering sammen med de forebyggende rutinene for å 
ivareta barns sikkerhet (under § 14 i IK-permen). Her finnes rutiner for blant annet hente-bringe-
situasjonen (fremmed vil hente, beruset forelder vil hente), brannrutiner, rutiner ved skader og 
forgiftninger og barn som forsvinner. Det kom ved tilsynet fram at barnehagen ikke gjennomfører 
praktiske brannøvelser med barna, selv om det er angitt i årshjulet og rutinene at det skal gjøres 
to ganger i året.  
 
Vurdering: 
Vår vurdering er at barnehagen har skriftliggjort de mest sentrale beredskapsrutinene som må 
være på plass. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har en forventning om at 
barnehagen har en beredskap på aktuelle akutte situasjoner. Dette kan være brann, alvorlige 
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ulykker, trusler fra fremmede, bortfall av vann/strøm, dødsfall blant barn, foreldre/ansatte, trusler 
fra utenforstående eller berusede foreldre som vil hente barn. Det forventes også at barnehager til 
en viss grad øver på dette eller gjennomgår rutiner jevnlig for å vurdere om rutinene vil kunne 
håndtere relevante situasjoner. Dette inkluderer evakuering/brannøvelser.  
 
For en familiebarnehage med få ansatte vil bemanning kunne gi en stor utfordring ved håndtering 
av kriser. Dette kan være dersom en ansatt må følge med til sykehus eller må håndtere 
uvedkommende i/ved barnehagen. I familiebarnehagens beredskap bør det derfor beskrives hvem 
som kan kontaktes i en krisesituasjon og som kan komme på kort varsel for å hjelpe til å ivareta 
barna.  
 
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 
konstituert miljøsjef 

Thea Berg Lauvsnes 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Kopimottaker:  

Postmottak Fagenhet for oppvekst og utdanning 


