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Heimdal  familiebarnehage - rapport fra tilsyn 21.05.19 jf  forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler - varsel om pålegg 
 
 

Miljøenheten gjennomførte den 21.05.2019 tilsyn ved Heimdal 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 
Heimdal familiebarnehage har et internkontrollsystem med beskrevne rutiner for å ivareta barnas 
helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen har gjennomført og dokumentert risikovurderinger som 
grunnlag for etablerte rutiner. Det ble påpekt to avvik ved tilsynet og gitt seks anbefalinger om 
forbedringer.   
 

Avvik 1: Barnehagen har ikke tilstrekkelig dokumentasjon av sikkerhetskontroller inne og  
 på utelekeområdet. 
Avvik 2: Barnehagen mangler et system for skriftlig dokumentasjon av alle typer avvik. 
 

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

Frist for uttalelse til varsel om pålegg er 17.06.19. 
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 17.06.19. Etter denne 
datoen vil vi fatte pålegg om retting. Dere vil motta et eget brev om den videre oppfølgingen. 
 

Frist for retting av avvik vil bli satt til 15.08.19. 
 

2. Beskrivelse av Heimdal familiebarnehage. 
Heimdal familiebarnehage eies og drives av Monica Kvamstad. Familiebarnehagen er godkjent for 
dobbel gruppe.  
 

3. Reviderte områder og funn 
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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) for å ivareta barnas sikkerhet.   
 

Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av dokumentasjon samt befaring av lokalene og 
uteområdet. 
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 

 Risikovurderinger Heimdal familiebarnehage 

 Dokumentasjon av at forventninger i veilederen Miljø og helse i barnehagen er ivaretatt 
(revidert versjon oversendt etter tilsynsbesøket) 

 Årshjul internkontrollsystem 

 Eksempler på kvitteringslister 

 IK-perm med rutiner og utfylte avviksskjema ble fremvist ved tilsynsbesøket 

 

Deltakere ved tilsynet 

 Monica Kvamstad, eier Heimdal familiebarnehage 

 Marit Kvernberg, ped.leder Heimdal familiebarnehage 

 Rune Berg, rådgiver Miljøenheten 

 Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten 

 

3.1. Har familiebarnehagen tilstrekkelig oversikt over risikoforhold? 

 

Merknad 1:  Barnehagens risikovurderinger bør gjennomgås på nytt for å fastsette   
  risiko.  
 

Merknad 2:  Risikovurderingene bør suppleres med flere hendelser som diskutert på   
 tilsynsbesøket. 
 

Observasjon 

Det ble ved tilsynet fremlagt risikovurderinger for flere relevante situasjoner for 
familiebarnehagen. I skjema er det gitt en beskrivelse av mulige hendelser, gjeldende rutiner og 
angitt sannsynlighet og konsekvens.  
 

Vurdering 

Barnehagen har gjennomført risikovurderinger for de fleste aktuelle hendelser, men har satt 
sannsynlighet og konsekvens uten å vurdere gjeldende tiltak. Dette gjør at risiko overvurderes til 
høy risiko for hendelser der man i praksis har gjeldende rutiner for å håndtere risikoen. Barnehagen 
må derfor gjennomgå risikovurderingene på nytt og vurdere sannsynlighet og konsekvens når 
etablerte tiltak er iverksatt. Deretter må det vurderes om det er behov for ytterligere tiltak eller 
rutiner for å få risikoen ned i akseptabelt nivå. Dersom barnehagen vurderer en aktivitet til å ha 
høy risiko for skade på barn, selv etter at tiltak er iverksatt, kan man ikke fortsette med slik 
aktivitet. 
 

Ved tilsynsbesøket ble det gjennomgått flere eksempler på aktiviteter som bør risikovurderes. 
Eksempler på dette er hente/bringe-situasjonen, bruk av stormkjøkken m/gassbrenner, faste 
turmål, besøk av dyr eller gårdsbesøk, gåturer langs trafikkert veg og bruk av båt og opphold ved 
vann. 
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Det er viktig at de tiltak/rutiner som legges til grunn ved risikovurderingene er skriftlige og finnes i 
IK-permen. Dersom det er behov for ytterligere rutiner eller presiseringer, må gjeldende rutiner 
revideres.  
 

3.2. Driver familiebarnehagen systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader? 

 

Avvik 1: Barnehagen har ikke tilstrekkelig dokumentasjon av sikkerhetskontroller inne   og 
på utelekeområdet. 
 Ved kontroll av sikkerhet må det brukes sjekklister som viser hvilke forhold som er  
 kontrollert og funnet i orden og hvilke som må følges opp med tiltak. Feil og   
 mangler bør registreres som egne avvik for å sikre oppfølging. 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §§ 4 Ansvar og 
internkontroll og 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap. 
 

Avvik 2: Barnehagen mangler et system for skriftlig dokumentasjon av alle typer avvik. 
 Det må lages som minimum en loggføring av avvik knyttet til brudd på egne   
 rutiner og bygningsmessige feil og mangler. 
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 Ansvar og 
internkontroll.  
 

Merknad 3:  Rutine for varslingsplikten til tilsynsmyndigheten om alvorlige hendelser, jf  
  forskriftens § 5 bør utarbeides. 
 

Observasjon 

Før tilsynet ble det fremlagt utfylt skjema for dokumentasjon av at forventninger i veilederen Miljø 
og helse er ivaretatt. Revidert skjema ble oversendt etter tilsynsbesøket. IK-perm ble fremlagt ved 
tilsynet. 
 

Barnehagens eier foretar alle kontroller av innendørs og utendørs lekeareal. Kvitteringsliste for 
dette ble fremlagt ved tilsynet. 
 

Skader på barn registreres på avviksskjema. Det ble ikke fremlagt system for eller eksempler på 
registrering av andre typer avvik (avvik fra egne rutiner eller bygningsmessige avvik). Eier opplyste 
at de har få skader og la fram to utfylte skadeskjema for bistikk og biting. 
 

Vurdering 

I revidert skjema Dokumentasjon av at forventningene i veilederen Miljø og helse, henvises det til 
barnehagens rutiner i IK-perm for å ivareta forskriftens bestemmelser. Barnehagens rutiner ble 
ikke gjennomgått i detalj ved tilsynet, men vi vurderer at veilederens krav og anbefalinger er kjent 
av ledelsen og ivaretatt i IK-systemet. 

Ved gjennomføring av kontroller ute og inne er det laget en enkel avkryssingsliste. Denne lista 
beskriver ikke hva som faktisk kontrolleres, og vurderes ikke som tilstrekkelig for å dokumentere at 
sikkerheten kontrolleres tilfredsstillende.  

Barnehagen la fram eksempel på sjekkliste for innelekeområdet som de planlegger å ta i bruk. 
Miljøenheten har etter tilsynet oversendt eksempel på sjekkliste for utelekeområdet som kan 
brukes. Det finnes mange slike sjekklister på nettet som kan brukes, og sjekkpunkter må tilpasses 
de lekeapparater som finnes og de forhold som er relevante for barnehagen. 
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Regelverket stiller krav om at barnehagen skal ha et skriftlig avvikssystem. Heimdal 
familiebarnehage har et system for registrering av skader på barn, men mangler et system for 
andre typer avvik. Dette kan være bygningsmessige avvik/feil/mangler eller at det erfares brudd på 
egne rutiner. Barnehagen må lage en enkel logg for å holde oversikt over slike avvik. Loggen skal 
brukes ved revisjon av rutiner samt for å kunne kontrollere at feil og mangler håndteres og rettes. 
 

Dersom det oppstår alvorlige hendelser ved familiebarnehagen, skal Miljøenheten som 
tilsynsmyndighet, ha melding om dette. Mer informasjon finnes på våre nettsider: 
https://www.trondheim.kommune.no/barnsmiljo/ 

 

3.3. Blir ulykkes- og faresituasjoner i familiebarnehagen håndtert på en tilfredsstillende måte? 

 

Merknad 4: Barnehagen bør beskrive beredskap for flere typer hendelser. 
 

Observasjon: 
Barnehagen har rutinebeskrivelse for håndtering av skader og forgiftninger samt 
brann/evakuering.  
 

Vurdering: 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har en forventning om at barnehagen har 
en beredskap på aktuelle akutte situasjoner. Dette kan være brann, alvorlige ulykker, trusler fra 
fremmede, bortfall av vann/strøm, dødsfall blant barn, foreldre/ansatte eller rusede foreldre som 
vil hente barn. Det forventes også at barnehager til en viss grad øver på dette eller gjennomgår 
rutiner jevnlig for å vurdere om rutinene vil kunne håndtere relevante situasjoner. 
 

For en familiebarnehage med få ansatte vil bemanning kunne gi den største utfordringen ved 
håndtering av kriser. Dette kan være dersom en ansatt må følge med til sykehus eller må håndtere 
uvedkommede i/ved barnehagen. I familiebarnehagens beredskap bør det derfor beskrives om 
man har noen som kan kontaktes i en krisesituasjon og som kan komme på kort varsel for å hjelpe 
til å ivareta barna.  
 

3.4. Befaring av inneområdet og utelekeområdet 
 

Merknad 5:   Det bør brukes engangsutstyr ved barnehager. Dersom barnehagen likevel ønsker 
    å bruke vaskekluter, bør de henges opp med større avstand. 
  

Merknad 6:  Barnehagen bør beskrive hvordan sikkerheten ivaretas på utelekeområdet.   
Vurderinger bør gjøres på grunnlag av en detaljert kontroll av utelekeområdet (se 
Avvik 1) 

 

Observasjoner 
Det ble ved befaringen inne påpekt at vaskekluter for enkeltbarn henger tett sammen på 
stellerommet, og at det finnes gardinsnorer og lyslenker som kan utgjøre en risiko for ulykker. Eier 
opplyser etter tilsynet at vaskeklutene brukes som håndduker ved vask av hender og ansikt. 
 

På utelekeområdet ble det påpekt at huskestativ synes ustødig når barn brukte det og mulig risiko 
for skade ved fall fra klatreapparater mot f.eks gjerde eller lekebord. 
 

https://www.trondheim.kommune.no/barnsmiljo/
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Vurdering 

Vi anbefaler at man i størst mulig grad benytter engangsutstyr for å redusere smitterisiko. Vi 
vurderer at vaskeklutene henger for nære, slik at de kan overføre smitte mellom barn.  
 

Utelekeplassen bør gjennomgås mer detaljert, og det bør brukes en sjekkliste for å sikre at alle 
relevante forhold vurderes. Huskestativet er produsert for privat bruk, ikke for bruk i ordinær 
barnehage. Fallsonen vurderes som liten i forhold til potensiell utsving. Siden det brukes av 
barnehage, må det derfor kontrolleres at det har den nødvendige stabiliteten og fallunderlag. Vi 
legger til grunn at lekeplassen ikke er tilgjengelig for andre utenfor barnehagens åpningstid, og at 
ansatte kan ivareta sikkerheten i åpningstiden ved tilsyn og regler. Dette kan være regler for hvor 
høyt man kan huske og hvor på utstyret inntil gjerdet man kan klatre. 
  
Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at 
uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig.   
 

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 

Bente Høier 
sjefsingeniør 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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