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Kongletoppen familiebarnehage – rapport etter tilsyn miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v. - varsel om pålegg 
 
Miljøenheten gjennomførte den 13. februar 2018 tilsyn ved Kongletoppen 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 
Kongletoppen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som skal ivareta kravene i 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Systemet synes i stor grad å dekke 
forskriftens krav til internkontrollsystem. Det ble også foretatt en befaring av barnehagens lokaler. 
Det er vårt inntrykk at barnehagen ivaretar barnas sikkerhet på en god måte i den daglige driften.  

Det ble funnet ett avvik i forbindelse med tilsynet. I tillegg ble det gitt én anmerkning hvor 
Miljøenheten ser et forbedringspotensiale. 
 
Avvik 1:  Kongletoppen familiebarnehage mangler en rutine for avvikshåndtering.  
 
Vi vurderer at avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket. 
 
Frist for retting av avvik 
Vi ber om skriftlig bekreftelse innen 31. mai 2018 på at avviket er rettet. 
 
2. Beskrivelse av Kongletoppen familiebarnehage 
Kongletoppen Familiebarnehage er en privateid barnehage med plass til 10 barn fra 0 -6 år. 
Barnehagen eies av Wenche Elita Øverland.  
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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 

 
Deltakere ved tilsynet: 

Wenche Elita Øverland, eier Kongletoppen familiebarnehage 
Marita Pedersen, barnehagelærer/styrer Kongletoppen familiebarnehage 
Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 
3.1. Avvikshåndtering 
 
Avvik 1:  Kongletoppen familiebarnehage mangler en rutine for avvikshåndtering.  

Barnehagen må utarbeide en skriftlig rutine som beskriver hvordan avvik skal 
håndteres og dokumenteres. 

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

Observasjon 

Barnehagen synes å ha rutiner som fanger opp avvik, og de avvikene som er blir notert ned i 
barnehagekalenderen som fungerer som en slags hendelseslogg i den daglige driften. Det manglet 
en klar definisjon av hva som menes med et avvik ved Kongletoppen familiebarnehage og hva som 
skal dokumenteres skriftlig når det gjelder avvik. Barnehagen mangler en rutine for hvordan avvike 
skal registreres og håndteres ved barnehagen.  
 
Vurdering 

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse, miljø og 
sikkerhetslovgivningen. Avvikshåndteringen skal være skriftlig. Brudd på regelverket og viktige 
rutiner er klare avvik, men også andre uønskede hendelser og nestenulykker skal vurderes, selv om 
det gikk bra denne gangen. Det må etableres en prosedyre som beskrivelse av hvordan avvik 
(inklusive skader) skal avdekkes, meldes, dokumenteres og behandles. Miljøenheten viser til 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4 om kravet til internkontroll, samt 
videre til internkontrollforskriften § 5.7 som stiller krav til skriftlig avvikshåndtering.  
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3.2 Internkontroll 

Merknad 1: Internkontrollsystemet bør suppleres og detaljeres på enkelte områder. 

 
Observasjon/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., men bør detaljeres og suppleres på følgende 
punkter: 

 Barnehagens varslingsplikt til Miljøenheten som tilsynsmyndighet ved alvorlige hendelser. 
 Under kapittelet om psykososiale forhold bør det beskrives mer detaljert hvordan 

barnehagen skal fremme et godt psykososialt miljø. Her kan man eventuelt vise til andre 
dokumenter som f.eks årsplan dersom temaet er beskrevet der. 

 Det bør gjennomføres risikovurderinger av barnehagens inneområde, uteområde og av 
tursituasjonen, som grunnlag for systematisk kontroll av sikkerheten i barnehagens areal. Vi 
viser til Miljøenhetens faktaark om risikovurdering i barnehager og skoler. 

 Kapitlet for røyking bør oppdateres ihht endringene i tobakkskadeloven som sier at 
tobakksbruk (ikke bare røyking) er forbudt i barnehagens lokaler og uteområde.   

 
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. 
 
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. 
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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 

Rune Berg 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 


