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Brundalen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
m.v. - varsel om pålegg
Miljøenheten gjennomførte den 19.1.2018 tilsyn ved Brundalen barnehager (Leistad- og
Brundalsgrenda barnehage). 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
Temaet for tilsynet har vært barnehagens risikovurderinger og rutiner for å ivareta barns sikkerhet.
Barnehagen risikovurderer mye muntlig, men lite av dette er nedfelt skriftlig. Det kan heller ikke
dokumenteres en systematisk tilnærming til dette arbeidet. Under befaringen ble det også påpekt
manglende sikring mot skålding ved tappepunkter tilgjengelig for barn.
Det ble funnet 3 avvik i forbindelse med tilsynet.
Avvik 1:
Avvik 2:
Avvik 3:

Risikovurderinger for å ivareta barnas sikkerhet er mangelfullt dokumentert
Brundalen barnehager mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.
Det mangler tilfredsstillende skåldesikring på flere vannkraner.

Frist for retting av avvik
Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 15.4.2018 på at avvikene er rettet.
2.
Beskrivelse av Brundalen barnehager.
Brundalen barnehager består av Leistad barnehage og Brundalsgrenda barnehage. Leistad
barnehage har 81 barn. Brundalsgrenda barnehage har 37 barn.
3. Reviderte områder og funn
Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedvekt på internkontrollrutiner for å ivareta
barns sikkerhet, avvikshåndtering (jf §4) samt dokumentasjon av risikovurderinger gjennomført for
å ivareta barns sikkerhet (jf §§ 7 og 14). Det ble foretatt en gjennomgang av dokumentasjon med
ledelsen, intervju av to ansatte på hver lokalitet, samt befaring av lokalene og uteområdet.
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Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet
Årshjul for miljørettet helsevern
Beredskapsrutiner for Brundalen barnehager
Diverse driftsrutiner tilknyttet HMS barn.
Deltakere ved tilsynet
Therese Rystad, vikarierende enhetsleder
Thea Rime, avd.leder/spes.ped.koordinator
Aina Auran, assistent/verneombud
Henrikke S. Borgersen, ped.leder
Mari Aandahl, fagarbeider
Yvonne Olsen, ped.leder
Heidi Jørgensen, ped.leder
Anita Viset, ped.leder
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten
3.1. Internkontroll
Avvik 1:

Risikovurderinger for å ivareta barnas sikkerhet er mangelfullt dokumentert
Barnehagen må gjennomføre og dokumentere risikovurderinger for situasjoner og
aktiviteter som medfører risiko for barneulykker. Dette innebærer en kartlegging,
vurdering av risiko og beskrivelse av tiltak for å redusere risiko.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §§ 4, 7 og 14
Observasjon:
Barnehagen har jobbet noe med risikovurderinger. Risikovurderingene som foretas i barnehagene
er ikke nedfelt skriftlig og heller ikke systematisk blitt gjennomført som grunnlag for egne
driftsrutiner. Ikke alle risikoer er blitt vurdert.
Vurdering:
Veileder til forskriften, Miljø og helse i barnehagen, sier at barnehagen skal gjennomføre
risikovurderinger av forhold som omhandles i forskriften og som kan ha betydning for barnas helse
og miljø (§ 7). Disse risikovurderingene skal være skriftlig. Kunnskap om risiko gir barnehagen et
bedre grunnlag for å treffe viktige beslutninger ved å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner
farene. Barnehagens internkontroll skal beskrive systematiske tiltak som sikrer at forskriften
overholdes. For at barnehagens internkontroll skal være spesifikk nok i forhold til å ivareta de
risikofaktorene som driften medfører, er det viktig at en overordnet risikovurdering er lagt til grunn
for internkontrollsystemet.
Dette tilsynet omhandler risikovurderinger og rutiner som skal ivareta barnas sikkerhet.
Barnehagen må gjennomføre en kartlegging av relevante farer og uønskede hendelser med tanke
på barns sikkerhet, og vurderer risikoen for det dere kommer fram til. Basert på risikovurderingen
og identifiseringen av ulike risikoforhold skal barnehagens rutiner vurderes og eventuelt revideres,
slik at dere reduserer sannsynligheten for at farene oppstår. Videre skal dere vurdere tiltak og
beredskapsplaner for å redusere konsekvensen hvis uhellet først er ute. Vi viser til Miljøenhetens
faktaark nr. 71 om risikovurdering i barnehager og skoler.
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Miljøenheten påpeker at det ikke er meningen dere skal risikovurdere enhver hendelse på et hvert
sted, men holde fokuset på de relevante farene som medfører høyest risiko i den daglige driften.
Har man gjort et systematisk og godt arbeid med risikovurderingen, vil den også kunne overføres
til en rekke andre aktiviteter som ikke direkte er blitt risikovurdert. Risikovurderingen må
oppdateres hver gang forutsetningene som lå til grunn for vurderingene er endret.
Avvik 2:

Brundalen barnehager mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.
Barnehagen må utarbeide en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik og
mangler skal meldes, dokumenteres og håndteres.

Avviket er gitt med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4,
Observasjon:
Det eksisterer i barnehagen noe ulike rutiner for hvordan avvik skal meldes og håndteres. De fleste
avvik blir meldt i Kvaliteket, men også vaktmesterboka blir brukt til å følge opp avvik etter
vernerunder/kontrollrunder. Personskader blir ført på eget skjema. Det mangler en
rutinebeskrivelse som beskriver hvordan avviksbehandlingen håndteres ved Brundalen
barnehager.
Vurdering:
Miljøenheten er av den oppfatning at avvik stort sett håndteres og følges opp ved barnehagene,
men at det i større grad kan dokumenteres skriftlig. Det må etableres en prosedyre som
beskrivelse av hvordan avvik (inklusive skader) skal avdekkes, meldes, dokumenteres og
behandles. Regelverket tilsier at det skal etableres et internkontrollsystem ved enheten, jf § 4 i
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Barnehagens ledelse har ansvar for at
det etablerte internkontrollsystemet følges opp og dokumenteres i tilstrekkelig grad. Miljøenheten
viser til bestemmelsene i internkontrollforskriften som stiller krav om skriftlig avvikshåndtering, jf §
5.7 i internkontrollforskriften.
3.2 Sikkerhet på barns innelekeområde
Avvik 3:

Det mangler tilfredsstillende skåldesikring på flere vannkraner.
Det må sikres at alle tappesteder tilgjengelig for barn holder maks 38°C.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14
Observasjon
Ved tilsynet observerte vi manglende skåldesikring på flere vannkraner tilgjengelig for barn både
på Leistad og Brundalsgrenda.
Vurdering
Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at
uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Manglende
skåldesikring av vannkraner kan medføre brannskader/skåldingsskader på barn. Vannkraner hvor
det er mulig for barn å komme til skal være sikret mot skålding.
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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

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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