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Solvangen barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  
 
Miljøenheten gjennomførte 6.4.2018 tilsyn ved Solvangen 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 

Solvangen barnehage har etablert et internkontrollsystem med rutiner for å ivareta barnas helse, 
miljø og sikkerhet. Barnehagen kunne ved tilsynet legge fram noe skriftlig dokumentasjon på 
risikovurderinger som grunnlag for etablerte sikkerhetsrutiner. De øvrige risikovurderingene var i 
stor grad muntlige. Miljøenheten har i ettertid mottatt e-post fra daglig leder, datert 27.4.2018, 
med flere dokumenterte risikovurderinger og viser med det at barnehagen er godt i gang med å 
risikovurdere de forhold som har betydning for barnas sikkerhet. Miljøenheten ser derfor ikke noe 
grunnlag for en forvaltningsmessig oppfølging av dette temaet.   
 

På tilsynsrunden ble det også påpekt en del sikkerhetsmangler knyttet til bl.a. skarpe gjenstander 
og ledninger. Miljøenheten har i ettertid, i e-post fra daglig leder av 27.4.2018, mottatt bekreftelse 
på at disse forholdene er utbedret. Det blir derfor ikke gitt noe avvik etter tilsynet, men det ble gitt 
en merknad hvor Miljøenheten ser et forbedringspotensiale.  
 

2.   Beskrivelse av Solvangen barnehage 

Solvangen barnehage er en foreldreeid barnehage som har ca 80 barn fordelt på 4 avdelinger.  
  
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. 
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Deltakere ved tilsynet 
Heather Ahlers, daglig leder Solvangen barnehage 

Cecilie Joa, ped.leder Solvangen barnehage 

Hilde Lian, barne- og ungdomsarbeider Solvangen barnehage 

Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 

3.2. Internkontroll og avvikshåndtering 

 

Merknad 1: Barnehagen bør utarbeide en rutine som beskriver hvordan avvik skal håndteres og 
dokumenteres.  
 

Observasjon/vurdering: 
Barnehagen har et system for å melde og følge opp avvik. Avvik meldes enten i kvalitetssystemet 
(Mentor) eller i Vigilo. Det er litt opp til hver enkelt hvor man legger avviket i disse systemene. 
Søkbarheten til avvik i Vigilo er noe tungvint.  
 

Miljøenheten er av den oppfatning at avvik stort sett følges opp og dokumenteres ved 
barnehagen. Barnehagen bør likevel lage seg en rutine/instruks som beskriver hvordan alle typer 
avvik skal avdekkes, meldes og dokumenteres. Dette for å sikre en bedre systematikk og 
kvalitetssikring rundt håndtering av avvik.  
 

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 
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