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Grillstadfjæra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.v. - varsel om pålegg 
 
Miljøenheten gjennomførte 20. mars 2018 tilsyn ved Grillstadfjæra 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 
Grillstadfjæra barnehage har etablert et internkontrollsystem med rutiner for å ivareta barnas helse, miljø og 
sikkerhet. Barnehagen kunne ved tilsynet legge fram dokumentasjon på risikovurderinger som grunnlag for 
etablerte sikkerhetsrutiner. Vårt inntrykk er at barnehagen i stor grad har kartlagt og vurdert risikoforhold i 
barnehagens dagligliv. risikovurderinger ved tilsynet, men at det er rom for forbedringer.  Det ble påpekt 
avvik ved skriftliggjøring av noen rutiner knyttet til barnas helse og sikkerhet. Det ble også påvist manglende 
sikringstiltak ved befaring. 
 

Det ble funnet to avvik i forbindelse med tilsynet. I tillegg ble det gitt to merknader hvor Miljøenheten ser et 
forbedringspotensiale. 
 

Avvik 1:  Barnehagens rutiner for turer er i for liten grad skriftliggjort. 
Avvik 2: Sikkerheten på barnas inneområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 
 

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

Frist for uttalelse til varsel om pålegg 

Denne tilsynsrapporten er et varsel om at vi vurderer å gi virksomheten pålegg om retting. Dersom dere 
mener at beskrivelsen i denne rapporten ikke er korrekt eller har kommentarer til pålegg og frister som vi 
varsler her, ber vi om skriftlig tilbakemelding om dette innen 20. juni 2018. Etter dette vil vi fatte pålegg om 
retting.  
 

Frist for retting av avvik 

Frist for retting av avvik vil bli satt til 15. august 2018.  
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2. Beskrivelse av Grillstadfjæra barnehage 
Barnehagen er kommunal og åpnet i 2013. Barnehagen består av to baser med til sammen fem grupper og 86 
barn.  
 

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) .   
 

Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av dokumentasjon med ledelsen, intervju av to ansatte, samt 
befaring av lokalene og uteområdet. 
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 

Diverse rutiner knyttet til sjekk av ute-og inneområde, tilsyn av barn, soving 

Beredskapsplan 

Kartlegging og risikovurderinger 
Handlingsplan HMS 

Årsplan HMS 

Referat fra vernerunde 2017 

 

Deltakere ved tilsynet 
Renate Kvivesen, enhetsleder Grillstadfjæra barnehage 

Marte Vorum, fagleder 

Katrine Stensland Kjos, ped.leder/verneombud 

Silje Tørstad, barnevernspedagog 

Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1. Internkontrollsystem  
 

Avvik 1: Barnehagens rutiner for tur er i for liten grad skriftliggjort.  
Barnehagenes praksis for å ivareta sikkerhet på tur må skriftliggjøres. Rutinene skal være basert på 
gjennomført risikovurdering. Reviderte rutiner skal sendes Miljøenheten. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §§ 4 Ansvar. Internkontroll 
og 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap   

 

Merknad 1: Vi anbefaler at barnehagen innfører en rutine som sørger for at ansatte jevnlig må lese 
gjennom/bli gjort kjent med rutinene og hvor disse er tilgjengelig. Gjennomgangen med ansatte bør 
dokumenteres ved utkvittering eller lignende.  
 

Observasjon 

Internkontrollsystem 

Barnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem basert på noen felles/overordnede rutiner for 
kommunale barnehager og noen rutiner tilpasset Grillstadfjæra barnehage. Fremlagt årshjul for HMS viser 
systematisk arbeid med HMS både for voksne og barn, inkludert revidering av rutiner, og en rekke faste 
kontrollpunkter som handler om barnas helse, miljø og sikkerhet.  
 

Barnehagen har etablert en rekke rutiner for å ivareta barnas sikkerhet og beredskapsrutiner for å håndtere 
skader og ulykker. Ikke alle rutiner er skriftliggjort. Barnehagen har utarbeidet egen beredskapsplan.  For 
rutiner knyttet til turer/utflukter vises det til faktaark fra Miljøenheten og ikke barnehagens konkrete praksis.  
 

Vurdering 
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Vår vurdering er at barnehagen i stor grad har etablert et internkontrollsystem for å ivareta barnas helse, 
miljø og sikkerhet. Årshjulet, rutinebeskrivelser og utfylte sjekklister viser at barnehagen jobber bevisst og 
systematisk med dette. Samtidig fikk vi inntrykk av at graden av skriftliggjøring av enkelte rutiner for å ivareta 
barnas sikkerhet i forbindelse med turer/utflukter (og ansattes kjennskap til disse) ikke i tilstrekkelig grad er 
skriftliggjort. Barnehagens praksis for å ivareta sikkerhet på tur og rutiner knyttet til allergi hos barn må 
gjennomgås og skriftliggjøres. Rutinene skal være basert på gjennomført risikovurdering.  

Det er viktig at rutiner regelmessig vurderes, skriftliggjøres og gjøres kjent blant ansatte for i størst mulig grad 
sikre enhetlig praksis og forebygge uønskede situasjoner. Vi anbefaler at barnehagen innfører en rutine som 
sørger for at ansatte jevnlig må lese gjennom/bli gjort kjent med rutinene og hvor disse er tilgjengelig. 
Gjennomgangen med ansatte bør dokumenteres ved utkvittering eller lignende.  

 

3.2 Risikovurderinger  
 

Merknad 2: Barnehagen bør revidere og supplere risikovurderingene, slik at forebyggende tiltak og 
beredskapen for hver enkelt fare/uønsket hendelse tydeliggjøres.  
 

Observasjon 

Barnehagene har kartlagt en rekke faremomenter og vurdert risikoen. Personalet på de ulike gruppene og 
basene har vært involvert i dette.  Eksempler på risikovurderinger ble fremlagt i forbindelse med tilsynet.  
Risikovurderingene har involvert alle ansatte i større i mindre grad, og har vært tema i ulike fora, som i 
basemøter og i refleksjonsgrupper. Utemiljø og barnehagens beliggenhet har hatt spesielt fokus. Barnehagen 
har ved sine risikovurderinger tatt utgangspunkt i skjema og metodikk fra Arbeidstilsynets veiledning. 
Barnehagens ansatte gjør også risikovurderinger hver gang de skal på tur o.l. 
 

Vurdering: 
De framlagte risikovurderingene synes fornuftige og relevante for driften av barnehagene.  
De oversendte risikovurderingene er fylt ut/vurdert noe ulikt, og barnehagen bør i sitt videre arbeid med 
bedre tydeliggjøring av de ulike nivåene/graderingen av sannsynlighet og konsekvens. Forståelsen av dette 
bør være mest mulig enhetlig blant barnehagens personale. Barnehagen bør i større grad tydeliggjøre 
sammenhengen mellom kartlagt fare/risiko og hvilke tiltak/rutiner barnehagen har for å styre og håndtere 
farene. 
 

 

3.3 Sikkerhet innendørs  
 

Avvik 2: Sikkerheten på barnas inneområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.  
Det må tas en gjennomgang av barnesikring av inneområdet ved barnehagen. Dokumentasjon på 
gjennomført sikkerhetskontroll (f. eks i form av utfylt sjekkliste) samt beskrivelse av hvilke tiltak som er 
gjort sendes Miljøenheten.  

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og 
helsemessig beredskap. 
 

Observasjoner 
På kjøkken 2. etasje (storbarnsbasen) er kjøkkenet plassert åpent og tilgjengelig for barna. Dette gjelder også 
til en viss grad på kjøkkenet i 1. etasje (småbarnsbasen). Ved befaringen observerte vi manglende 
skåldesikring av kjøkkenkraner, skarpe kniver som lå framme og manglende kasserollevern på komfyr. Det 
foreligger ingen skriftlig risikovurdering av sikkerhet på kjøkken.  
 

 
Vurdering 
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Forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap sier at virksomheten skal planlegges og drives slik at 
skader og ulykker forebygges. Vi vurderer at barn relativt lett kan klare å komme seg opp til kjøkkenbenken. 
Forholdene vi observerte på befaringen utgjør potensielle farer for barna, og enkle tiltak vil kunne redusere 
risikoen for at det oppstår skader. Barnehagen må sørge for at barnas innelekeområde er tilstrekkelig sikret 
mot barneulykker.  
 

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. 
 

Varsel om pålegg 

Vi opplyser om at miljøsjefen kan 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). Varslet er gitt med hjemmel i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Marianne Langedal 
miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
Kopi: 
Kommunalsjef barnehager Hilde Skybakmoen 
Postmottak Fagenhet OU 


