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Myra barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v. - varsel om pålegg
Miljøenheten gjennomførte den 15.5.2018 tilsyn ved Myra barnehage. Formålet med tilsynet var å
vurdere hvordan barnehagene ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).
1.
Sammendrag
Myra barnehage kunne ved tilsynet legge fram dokumentasjon på rutiner som omhandler barns
sikkerhet i ulike situasjoner, og vårt inntrykk er at barnehagen i hovedsak ivaretar sikkerheten
gjennom en godt etablert praksis. Samtidig er barnehagens risikovurderinger noe generelle og bør
revideres og detaljeres. Ved befaringen observerte vi avvik knyttet til manglende skoldesikring av
tappepunkt og dokumentasjon av sikkerhet på uteområdet
Det ble funnet 2 avvik i forbindelse med tilsynet. I tillegg ble det gitt 2 anmerkning hvor
Miljøenheten ser et forbedringspotensiale.
Avvik 1:
Avvik 2:

Tappepunkt tilgjengelig for barn er ikke skåldesikret.
Barnehagen kan ikke dokumentere at selvlaget gapahuk på uteområdet er
tilstrekkelig sikret for å forebygge skader og ulykker

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 6. august 2018. Etter 6.
august 2018 vil vi fatte pålegg om retting. Dere vil motta et eget brev om den videre oppfølgingen.
Frist for retting av avvik
Frist for retting av avvik vil bli satt til 6. september 2018.
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2.
Beskrivelse av Myra barnehage
Myra barnehage er en kommunal barnehage med plass til 68 barn i alderen 1 til 6 år. Barnehagen
er delt i 2 baser.
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
styrer og HMS-ansvarlig, intervju av to ansatte samt befaring av lokalene og uteområdet.
Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet
HMS årshjul - Ugla barnehager, våren 2018
Rutiner for avvikshåndtering, datert januar 2018
Rutiner og prosedyrer for internkontrollsystem og HMS arbeid ved Ugla barnehager
Innholdsfortegnelse beredskapsplan
Helse, miljø og sikkerhet på Ugla barnehager, revidert mars 2018
Risikovurderinger Ugla barnehager, datert april 2018
Deltakere ved tilsynet
Ingvild Aspaas Solhjem, styrer Ugla barnehager
Unni Kristiansen, avdelingsleder Ugla barnehager
Mona Iversen, assistent Myra barnehage
Grethe Skogen, ped.leder Myra barnehage
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten
3.1 Sikkerhet på inneområdet
Avvik 1:

Tappepunkt tilgjengelig for barn er ikke skåldesikret.
Alle tappepunkt som er tilgjengelig for barn må skåldesikres slik at vannet holder en
temperatur på maks 38 ℃. Tilbakemeldingen til Miljøenheten skal inneholde en
beskrivelse av hvilke tiltak som er gjort.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og
helsemessig beredskap.
Observasjon
Befaringen avdekket flere tappepunkt med manglende/defekt skoldesikring. Dette gjaldt stellerom
og vaskerenne storbarn.
Vurdering
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. Barns hud er tynnere og mer ømfintlig enn voksnes, og vannkraner som er
tilgjengelig for barn skal derfor skåldesikres (maks temperatur 38 ℃ ihht. til teknisk forskrift).
Forholdene vi observerte på befaringen kan med enkle tiltak redusere risikoen for at det oppstår
skader.
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3.2 Sikkerhet på uteområdet
Avvik 2:

Barnehagen kan ikke dokumentere at selvlaget gapahuk på uteområdet er
tilstrekkelig sikret for å forebygge skader og ulykker
Rapport fra gjennomført kontroll av gapahuk må sendes Miljøenheten. Dersom det
er påpekt feil fra gjeldende standarder og det ikke er iverksatt tiltak må det
gjennomføres og legges fram risikovurderinger med framdriftsplan for utbedring.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §§ 4 Ansvar.
Internkontroll og 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.
Observasjon
Ved befaring av uteområdet observerte vi en selvlaget gapahuk. Trondheim eiendom
gjennomfører regelmessig kontroll av uteområdet og lekeplassutstyr, men denne gapahuken er
ikke med på den kontrollen. Gapahuken er heller ikke en del av vernerunden og sjekk- runden til
driftsoperatør.
Vurdering
Forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap sier at virksomheten skal planlegges og
drives slik at skader og ulykker forebygges. Barnehagen kunne ikke dokumentere at uteområdet er
tilfredsstillende sikret for å forebygge skader og ulykker. Rapport fra gjennomført kontroll av
gapahuk må sendes Miljøenheten. Dersom det er påpekt feil fra gjeldende standarder og det ikke
er iverksatt tiltak må det gjennomføres og legges fram risikovurderinger med framdriftsplan for
utbedring.
3.3 Risikovurderinger
Merknad 1:

Myra barnehage bør revidere og detaljere sine risikovurderinger på en slik måte at
de viser hvilke konkrete farer som er vurdert, og hvilke rutiner barnehagen har for å
styre de ulike farene.

Observasjon/vurdering
Barnehagene har kartlagt en rekke faremomenter og vurdert risikoen. Ved tilsynet foretok vi en
gjennomgang av barnehagenes styringsrutiner og risikovurderinger for sikkerhet og helsemessig
beredskap. Risikovurderingene er flere steder generelle og lite konkrete, og Miljøenheten mener
det er et forbedringspotensialet i systemet:
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Det foreligger ikke noen klare definisjoner på verdiene som er benyttet for sannsynlighet og
konsekvens, og heller ikke hvilken matrise som eventuelt er brukt. Denne metodikken bør
beskrives ett eller annet sted i systemet slik at man sikrer at samme metodikk blir brukt likt
hver gang og over alt i systemet.
Det var ikke alltid helt samsvar mellom den angitte risikoen og forholdet til sannsynligheten
og konsekvensen. Eksempelvis var en fare med “liten” sannsynlighet og “svært alvorlig”
konsekvens gitt en “liten” risiko. Her er sannsynligvis ikke metodikken anvendt på en
hensiktsmessig måte.
Barnehagen bør i større grad synliggjøre hvilke etablerte rutiner/tiltak som styrer hvilke
farer som er funnet ved barnehagen. Her er det tilstrekkelig å bare henvise til rutinen i
internkontrollsystemet.
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Enkelte av de opplistede farene var lite konkret og angitt med èn risiko. Eksempelvis var det
angitt en fare som; “alvorlige ulykker”. Dette kan være mange forskjellige farer med helt
ulik sannsynlighet og konsekvens, og bør ikke angis samlet, men deles opp i de farene man
er mest redd for her.

3.3 Smittevern
Merknad 2:

Barnehagen må sikre at alle lett bedervelige næringsmidler oppbevares ved 4 °C
eller lavere.

Observasjon/vurdering
Barnehagens egne målinger av kjøleskapet viste at temperaturen har vært på rundt 6 °C de siste
dagene. Det blir oppbevart lett bedervelige næringsmidler i kjøleskapet.
Dersom det i næringsmidlets merking er angitt en oppbevaringstemperatur for næringsmidlet, skal
denne følges. For lett bedervelige matvarer er oppbevarings- temperaturen særlig viktig og
avgjørende for veksten av mikroorganismer og for aktiviteten til en rekke enzymer som fører til
endring av matvaren. Etter få timer med for høy temperatur vil mikroorganismer kunne vokse i
slike matvarer, som raskt får nedsatt hygienisk kvalitet eller blir helsefarlige. Næringsmidler skal
oppbevares ved temperaturer som ikke medfører helsefare.
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
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Kopi: Postmottak Trondheim eiendom
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Rune Berg
rådgiver

