
 

 
Postadresse: 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Postboks 2300 Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

 
Besøksadresse: 

Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 

+47 72542550 

 
Telefaks: 

+47 72542551 

 
Organisasjonsnummer: 

NO 942 110 464 
 

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

Internettadresse:  www.trondheim.kommune.no 

22686/18 

 

    

  
  
Miljøenheten  

 

  

      

     

Bekken familiebarnehage  
 
 
N-  
 
 
 
 

Vår saksbehandler 
Bente Høier 

Vår ref. 
17/44168/614 A10 &58 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
02.02.2018 

 
 
Bekken familiebarnehage - rapport fra tilsyn 30.01.18 jf forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v.  
 
Miljøenheten gjennomførte den 30.01.18 tilsyn ved Bekken 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 

Bekken familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som med foreslåtte forbedringer 
synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem. Tilsynet resulterte i fire merknader 
som vi ber barnehagen følge opp. 
 

Miljøenheten avslutter derfor tilsynssaken. 
 

2. Beskrivelse av Bekken familiebarnehage 

Bekken familiebarnehage er en familiebarnehage eid av Siw Anita Rosmo og Katrine Reijners. 
Barnehagen er godkjent for dobbel gruppe, og holder til i egen halvpart av Rosmos bolig. 
 

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.  
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Barnehagens internkontrollsystem 

 Diverse utfylte kvitteringslister 
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Deltakere ved tilsynet: 
Siw Anita Rosmo, eier, Bekken familiebarnehage 

Katrine Reijners, eier, Bekken familiebarnehage 

Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 

Bente L.Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

 

3.1. Internkontrollsystem og avvikshåndtering 

 

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

 

Observasjon: 
Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem og dokumentasjon i form av kvitteringslister 
lagt fram. Rutinene er bygd opp for å ivareta forskriftens bestemmelser, og eierne har brukt 
veileder til forskriften ”Miljø og helse i barnehagen” ved revisjon av rutiner. Eksempler på utfylte 
kvitteringslister (renhold, avviksliste, sjekk av uteområdet og inneområdet)  og skadeskjema for 
barn (ulykker og nesten-ulykker) ble fremlagt ved tilsynet.  Risikovurderinger og årshjul med 
utkvittering av oppgaver ble også fremlagt ved tilsynet. 
 

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.  
Internkontrollrutinene bør suppleres med følgende punkter: 

 Barnehagens varslingsplikt til Miljøenheten som tilsynsmyndighet ved alvorlige hendelser. 
 Risikovurderinger bør detaljeres mer for å bedre kunne vurdere om etablerte rutiner er 

tilstrekkelig til å håndtere den beskrevne risikosituasjon. 
 Rutiner/tiltak som er beskrevet eller lagt til grunn i risikovurderinger bør også vises i IK-

systemet (henvise til navngitte rutiner). 
 Det bør foretas en risikovurdering av faste turmål. 
 Rutiner for oppbevaring, tilbereding og servering av mat bør skriftliggjøres. Rutiner må 

samsvare med anbefalinger fra Mattilsynet. Se mer informasjon på Mattilsynets nettsider. 
 Under punktet om psykososiale forhold bør det beskrives hvordan barnehagen skal fremme 

et godt psykososialt miljø. Her kan man eventuelt vise til Årsplan dersom denne er 
utdypende på dette tema. 

 Service av varmepumpe bør beskrives på renholdsplan og vises på årshjul. 
 Rutine for vask av leker bør revideres slik at den samsvarer med dagens praksis og 

Miljøenhetens anbefalinger. 
 Punkt om røyking bør oppdateres slik at den samsvarer med forskriftsteksten. 

 

3.2 Sikkerhet på innelekeområdet 
 

Merknad 2:   Det bør gjennomføres en risikovurdering av kjøkkenet, og gjøres tiltak for 
å redusere risikoen for barneulykker mest mulig. 

 

Observasjoner: 
Ved befaringen ble det påpekt manglende barnesikring av lokalene. Dette gjaldt kaffetrakter 
tilkoblet strøm på kjøkkenbenk (brannfare) og skarpe kniver montert på magnetlist ved vinduet 
(tilgjengelig for barn). 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/andre-omrader/folkehelse/barns-miljo-i-skoler-og-barnehager/#heading-h2-3
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/barnehage_sfo/#regelverk
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Vurdering: 
Barnehagens lokaler skal være tilstrekkelig sikret mot barneulykker. Selv om sannsynligheten er 
liten for at barna i barnehagen skal komme til knivene eller skru på kaffetrakteren, er de tiltakene 
som ble diskutert ved befaringen enkle og billige tiltak som vil fjerne risikoen. Vi anbefaler derfor at 
dette gjøres. 
 

3.3. Inneklima 

 

Merknad 3:  Det bør etableres en større luftespalte i/under baderomsdør slik at 
luftutskiftingen bedres. Baderomsvifte bør brukes aktivt i barnehagens 
åpningstid. 

 

Observasjoner: 
Lokalene ventileres av spalteventiler over vinduer og mekanisk avtrekksvifte over komfyr og på 
bad. Lokalene er i tillegg utstyrt med varmepumpe. 
 

Vurdering: 
Lokalene ventileres ved at kald uteluft trekkes igjennom oppholdsarealene og trekkes av via 
avtrekksvifte på bad. Dette forutsetter fri luftbevegelse gjennom baderomsdør. Ved tilsynet ble 
det påpekt at spalten på toppen av døren var smal og i liten grad vil ventilere oppholdsrommene. 
Det ble også bemerket tung luft på badet, noe som tilsier at baderomsvifte bør brukes mer aktivt. 
 

3.4 Utforming og renhold 

 

Merknad 4:  Akustikkplater i taket bør festes inntil takflaten slik at man unngår 
horisontale støvsamlende flater. 

 

Observasjoner: 
For å bedre de akustiske forholdene er det montert nedhengte akustiske plater over deler av 
oppholdsrommet. Barnehagen har etablert rutiner for å ta ned platene og støvsuge dem. 
 

Vurdering: 
De store horisontale platene er et stort støvdeponi. Vi anbefaler at platene heller festes oppi taket, 
slik at man letter renholdet. 
                                                       
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 virksomhetens arbeid innenfor 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 
 
 
Kopi: 
Postmottak Fagenhet OU 
 
 


