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Lekeplassen familiebarnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler  
 

Miljøenheten gjennomførte den 28.02.18 tilsyn ved Lekeplassen 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 
Lekeplassen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som med foreslåtte 
forbedringer synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem.  

Det ble ikke avdekket avvik fra forskriften ved tilsynet. Tilsynet resulterte i en merknad, som vi ber 
barnehagen følge opp. 
 

Miljøenheten avslutter med dette tilsynssaken. 
 

 

2. Beskrivelse av Lekeplassen familiebarnehage 
Lekeplassen familiebarnehage er en familiebarnehage eid av Nina Antonsen. Barnehagen er 
godkjent for dobbel gruppe, og holder til i Antonsens 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 kontrollister, kvitteringslister m.m. 
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Deltakere ved tilsynet: 
Nina Bakken Antonsen eier, Lekeplassen familiebarnehage 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

 

 

3.1. Internkontrollsystem 

 

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

Observasjon: 
Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem med skriftlige rutiner og dokumentasjon i form 
av kontrollister og kvitteringslister lagt fram. I tillegg ble en rekke rutiner utdypet muntlig ved 
tilsynsbesøket. Rutinene er bygd opp for å ivareta forskriftens bestemmelser, og eier 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) ble fremlagt ved 
tilsynet.  Risikovurderinger 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. Barnehagen jobber aktivt med forskriftskrav for å 
ivareta barnas miljø og helse i barnehagen.  
 

Internkontrollrutinene bør suppleres med følgende punkter: 
 Rutiner som sikrer at også tilsynsmyndighet, i dette tilfellet Miljøenheten får nødvendig 

informasjon om forhold ved barnehagen som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 Risikovurderinger bør detaljeres mer for å synliggjøre sannsynlighet og konsekvens og for 

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). 

 

                                                   
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 virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 
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Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Elin Grønvold Aunet 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

Kopi: 

Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning  
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