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Nidarvoll og Sunnland barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg  
 

Miljøenheten gjennomførte 30.11.18 tilsyn ved Nidarvoll og Sunnland barnehager. 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 
Nidarvoll og Sunnland barnehager har etablert et internkontrollsystem med skriftlige rutiner for å 
ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen kunne ved tilsynet legge fram dokumentasjon 
på gjennomførte risikovurderinger som grunnlag for etablerte sikkerhetsrutiner. Vårt inntrykk er at 
barnehagen i stor grad har kartlagt og vurdert risikoforhold i barnehagen, og at rutinene er 
gjennomtenkt og godt innarbeidet. Enheten bærer preg av å jobbe ryddig og systematisk med å 
ivareta barns sikkerhet. Det ble ved tilsynet ikke påpekt avvik knyttet til etablerte rutiner eller 
risikovurderinger, men gitt merknader knyttet til barns sikkerhet på inne- og uteområdet. 
Befaringen avdekket forhøyede nivåer på teknisk støy fra ventilasjonsavkast på uteområdet til 
Sunnland barnehage.  
 

Avvik 1:  Lydforholdene på uteområdet til Sunnland barnehage er ikke tilfredsstillende.  
 

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 25.01.19. Etter dette 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 01.03.19.  
 

2. Beskrivelse av Nidarvoll og Sunnland barnehage 
Nidarvoll barnehage er en basebarnehage med fem grupper, derav tre storbarn og to småbarn. 
Sunnland barnehage består av to hus, hvor det er to storbarnsavdelinger i Gulhuset og to 
småbarnsavdelinger i Rødhuset.  



 
 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Miljøenheten 

 
Vår referanse 
18/32204 

 
Vår dato 
20.12.2018 

Side 2 
 

 

  
241249/18 

 
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 barnehagens ledelse samt 
intervju av to ansatte fra hver barnehage. Det ble også gjennomført befaring av barnehagens 
lokaler og uteområde. 
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet 
Oversikt over barnehagens internkontrollsystem for miljørettet helsevern 

Årshjul HMS - barn og personal 
Årshjul og oversikt over møter 

 Rutine for vernerunde med kartleggingsskjema, sjekklister og handlingsplan 

 Informasjonsskriv nytilsatte 

 Risikovurderinger uteområde, innelekeområde, turer og matlaging 

 Sjekkliste barns sikkerhet innelekeområdet 
 Rutiner og sjekkliste for barns sikkerhet på uteområdet 

Rutine for sikkerhet på tur 
Felles regler og oppgavefordeling på Nidarvoll barnehage/Sunnland barnehage 

Beredskapsplan og rutiner for å ivareta brannsikkerhet 
Førstehjelpsutstyr - utstyr og opplæring 

 

Deltakere ved tilsynet 
Jan Roger Aukan, enhetsleder Nidarvoll og Sunnland barnehager 
Unni Rotbakken, avdelingsleder Nidarvoll barnehage 

Anita Andersen, avdelingsleder Sunnland barnehage 

Michal Wszolek, pedagogisk leder Nidarvoll barnehage 

Mia Melum, barne- og ungdomsarbeider Nidarvoll barnehage 

Christer Schmidt Pedersen, pedagogisk leder Sunnland barnehage 

Tove Karlsen, barne- og ungdomsarbeider Sunnland barnehage 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten 

 

 

4.1 Lydforhold 

 

Avvik 1:  Lydforholdene på deler av uteområdet til Sunnland barnehage er ikke   
  tilfredsstillende.  
  Barnehagen må sikre og dokumentere ved lydmålinger at lydnivå fra avkast til  
  ventilasjonsanlegg fra Rødhuset tilfredsstiller krav i NS 8175. I tilbakemeldingen  
  til Miljøenheten skal dere beskrive måleresultater og evt. tiltak som er utført, og  
  rapport fra støymålingene skal legges ved. Inntil det er dokumentert at   
  lydforholdene er tilfredsstillende bør barnehagen unngå å plassere vogner med  
  barn som skal sove i helt inntil avkastet.  
 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 21 Lydforhold.  
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Observasjon 

Under befaringen på Sunnland barnehage observerte vi tydelig støy utendørs ved avkastet til 
ventilasjonsanlegg på Rødhuset. Dette vender inn mot barnas lekeareal, og i tillegg står vognene til 
barn som sover ute rett ved siden av dette avkastet. Barnehagen har ikke registrert forholdet 
tidligere, og dette er da ikke meldt inn til Trondheim eiendom.  
 

Vurdering 

Forskriftens § 21 sier at “Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.” 

Støynivået som ble observert indikerer sterkt at lydforholdene på deler av uteområdet til 
barnehagen ikke tilfredsstiller krav til tekniske installasjoner gitt i NS 8175. Støy oppleves som 
slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er 
så høy at den gir hørselsskade. Støy i arealet hvor barna sover kan påvirke både innsovning og 
søvnkvalitet, og kan derfor ha betydning for hvor godt barna får hvilt seg når de er i barnehagen. Vi 
observerte at lyden avtar betraktelig på forholdsvis kort avstand, men gir støy både på (deler av) 
soveområdet og deler av lekeområdet. Det må gjøres tiltak og lydmålinger som dokumenterer at 
lydnivået er tilfredsstillende. Målingene og dokumentasjonen skal tilfredsstille Miljøenhetens 
retningslinje for orienterende målinger av byggteknisk lyd (se vedlegg). Inntil lydforholdene er 
dokumentert tilfredsstillende må barnehagen plassere vognene lenger unna avkastet. 
 

4.2 Barns sikkerhet på lekeområdet 
 

Merknad 1: Sunnland barnehage bør vurdere å gjøre ytterligere tiltak for å ivareta barns sikkerhet 
på inneområdet. 
 

Merknad 2: Barnehagene bør gjøre en vurdering av behov for ytterligere kontroll av 
utelekeområdene i påvente av forsinket årskontroll fra lekeplasskontrollør.  
 

Observasjon 

 

Inneområdet 
Ved befaring på Sunnland barnehage observerte vi at det mangler barnesikring på stekeovnsdører 
flere steder. Ledelsen fortalte at de er klar over dette, og i utgangspunktet ønsker de å ha denne 
typen sikring. De har imidlertid ikke funnet de gode løsningene, og har vært mer opptatt av risiko 
knyttet til matlaging på kokeplatene. Det er montert kasserollevern. Ledelsen opplyste at barna 
aldri er alene på kjøkkenarealet når det pågår matlaging.  
 

På Sunnland så vi også eksempel på relativt løse snorer/ledninger som hang fra tak eller vegg og 
kan utgjøre kvelningsfare. Disse ble festet umiddelbart under befaringen. På stellerommet i 
storbarnsavdelingen i 1. etasje i Gulhuset er det ikke montert skåldesikring på tappepunktet på 
stellebenken. 
 

Utelekeområdet 
Det er ikke gjennomført årlig kontroll av lekeplasskontrollør ved barnehagene i 2018. Barnehagene 
venter nå på årskontroll fra lekeplasskontrollørene i Trondheim eiendom, som har opplyst at 
kontrollen er utsatt til det er snøfritt, antakelig våren 2019. Siste kontroll ble gjennomført oktober 
2017. Barnehagen har tydelige rutiner for egenkontroll av uteområdet daglig og ukentlig, samt 
ekstra kontroll kvartalsvis for “Pinneparken” på Sunnland. Driftsoperatør gjennomfører også 
regelmessig kontroll/tilsyn av uteområdet.  
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Vurdering 

 

Inneområdet 
Vår vurdering er at barnehagene i stor grad har gjort nødvendige tiltak for å ivareta barnas 
sikkerhet på inneområdet. Basert på rutinene barnehagen har rundt matlaging anser vi forholdet 
som akseptabelt. Samtidig bør barnehagen vurdere mulige løsninger for å barnesikre 
stekeovnsdørene. Kjøkkensonene er en åpen del av avdelingene og relativt lett tilgjengelig for 
barn. Dere bør også etablere skåldesperre på stellerommet hvor det mangler. Barns hud er tynnere 
og betraktelig mer ømfintlig enn voksnes, og tåler lavere temperaturer før potensiell skade kan 
oppstå. Tappesteder som er tilgjengelig for barn skal derfor holde maks 38 ℃. Generelt anbefaler 
vi, så langt det lar seg gjøre, å ha passive sikringstiltak framfor tiltak som er knyttet til aktive 
handlinger fra personalet eller at de ansatte skal følge rutiner. Derfor bør barnehagen til tross for 
at barna aldri skal være alene på stellerommet vurdere skåldesperre også her. Videre bør dere 
være obs på mulig kvelningsfare fra løse snorer, ledninger og lignende. Det er viktig å ha gode 
rutiner for å feste slike tilstrekkelig når ting henges opp, flyttes på osv.  
 

Utelekeområdet 
Da barnehagene venter på den grundige årskontrollen fra lekeplasskontrollørene er det viktig dere 
gjennomfører systematisk kontroll av lekeplassen og lekeplassutstyr med gjennomgang av viktige 
punkter (som fallunderlag, åpninger/vinkler, generell tilstand på lekeapparatene). Ved tilsynet har 
ledelsen allerede beskrevet at dere har en rekke slike kontroller. Med utgangspunkt i at det er 
barnehagen som er ansvarlig for barnas sikkerhet bør dere vurdere om rutinene dere allerede har 
er tilstrekkelig i påvente av årskontroll, eller om dere bør gjennomføre en ekstra, grundigere 
kontroll selv.  
 

4.3 Har barnehagen tilstrekkelig oversikt over risikoforhold? 

 

Observasjon 

Enheten kunne ved tilsynet legge fram risikovurderinger av en rekke ulike situasjoner og aktiviteter 
som kan utgjøre fare for barn på barnehagens inneområde, uteområde, på tur og ved matlaging. 
Prosessen ble gjennomført høsten 2018 ved at personalgruppene ble delt inn i blandede grupper 
som tok for seg hvert sitt tema. Barnehagen valgte å benytte Miljøenhetens skjema. Etter 
gruppearbeidet har ledelsen gått gjennom resultatet og oppsummert nye tiltak i en handlingsplan. 
Ledelsen ser for seg å oppdatere risikovurderingene årlig i sammenheng med revisjon av rutiner. 
 

Vurdering 

Risikovurdering er en systematisk arbeidsmetode for å komme fram til risikonivå av ulike 
aktiviteter/hendelser, og for å gjøre objektive og sammenlignbare vurderinger er det viktig å skille 
mellom sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis den skulle inntreffe. Til 
sammen utgjør sannsynlighet og konsekvens risikoen for en hendelse. Barnehagen har 
gjennomført og dokumentert risikovurderinger for å fastsetting og vurdering av rutiner. Vårt 
inntrykk er at barnehagen i stor grad har kartlagt risikoforhold og etablert rutiner for å redusere 
risikoen. Hvilke farer som er vurdert, angivelse av sannsynlighet og konsekvens og endelig risiko er 
tydelig dokumentert. Utover årlig gjennomgang, må risikovurderingene revideres dersom 
forutsetningene som lå til grunn for vurderingene endres.  
 
 

 

4.4. Driver barnehagen systematisk internkontroll som forebygger ulykker og skader 
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Observasjon 

Barnehagen kjenner til og følger fellesrutinene som ligger Kvaliteket, men syns det er uoversiktlig 
og ikke så lett å finne fram. Oversikten over barns internkontrollsystem ble utarbeidet før tilsynet, 
og ledelsen planlegger å bruke denne internt og til nyansatte. Rutiner som er relevante i hverdagen 
ligger på Google disk. Enheten har utarbeidet et årshjul for HMS, som viser det systematiske 
arbeidet som gjøres med barnas HMS. 
 

Avvik skal meldes i TQM, noe som ifølge ledelsen fungerer greit. I tillegg skal skade på barn 
registreres på skadeskjema og tilhørende samleskjema. Små byggmessige feil og mangler noteres i 
vaktmesterbok. Ledelsen har gjennomgått rutinen for avviksmelding og hatt opplæring for 
personalet, men erfarer at de stadig må minne personalet på at systemet skal brukes. 
 

Vurdering 

Vår vurdering er at barnehagen har etablert et internkontrollsystem for å ivareta barnas helse, 
miljø og sikkerhet. Årshjulet, rutinebeskrivelser og utfylte sjekklister viser at barnehagen jobber 
bevisst og systematisk med dette. Samtale med barnehageledelsen og ansatte gir inntrykk av at 
barnehagens rutiner for å ivareta barnas sikkerhet er kjent i personalet. Vi har inntrykk av at avvik 
fanges opp, håndteres og dokumenteres. 

 

4.5 Beredskap. Blir ulykkes- og faresituasjoner i barnehagen håndtert på en tilfredsstillende 
måte? 

 

Observasjon 

Barnehagen har tatt i bruk ny felles kommunal beredskapsplan for barnehager, og jobbet med 
denne for å tilpasse den til Nidarvoll og Sunnland barnehage. Planen er omfattende og inneholder 
blant annet tiltakskort for en rekke alvorlige/uønskede hendelser som kan oppstå. Planen er 
organisert i perm slik at den er lett tilgjengelig om noe skulle skje. Barnehagen har i tillegg en 
ekstra beredskapsplan for hvis barn blir borte på tur. Utover brannøvelser og førstehjelpskurs har 
ikke barnehagen hatt øvelser relatert til beredskapen.  
 

Vurdering 

Vi vurderer at barnehagen har tilfredsstillende beredskap for å håndtere en rekke ulykkes- og 
faresituasjoner. For å kvalitetssikre beredskapsrutinene og være best mulig forberedt, anbefaler vi 
barnehagen å gjennomføre øvelser for andre relevante situasjoner/hendelser utover førstehjelp og 
brann.  
 

5. 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. 
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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 

Thea Berg Lauvsnes 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinje for orienterende målinger av byggteknisk støy 
 
Kopi: 
Kommunalsjef barnehage Hilde Skybakmoen 
Postmottak Fagenhet for oppvekst og utdanning 
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