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Gulbrandsvegen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler  
 

Miljøenheten gjennomførte 20. juni 2019 tilsyn med Gulbrandsvegen familiebarnehage. Formålet 
med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar krav gitt i forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995. 
 

1. Sammendrag 

 

Gulbrandsvegen familiebarnehage fremstår som en veldrevet barnehage med fokus på å ivareta 
barnas sikkerhet. Barnehagen har etter vår vurdering utarbeidet et godt internkontrollsystem, og 
tilfredsstiller kravene av forskriften. Etter mange års virksomhet uttrykker barnehagen stor 
bevissthet rundt risikoforhold, og har utarbeidet relevante risikovurderinger rundt disse. 
Kartleggingsrutiner som sjekklister og rutiner for avvikshåndtering er godt implementert i 
barnehagen, og gjennomgås kontinuerlig. Utover dette har barnehagen en beredskapsplan, og 
øver på beredskapshendelser som for eksempel brann og bortfall av infrastruktur (vann) i 
samarbeid med Brudalstunet familiebarnehage og Vennegjengen familiebarnehage. 
 

Ingen avvik eller merknader er gitt.  
Tilsynssaken anses med dette som avsluttet.  
 

 

2. Beskrivelse av Gulbrandsvegen familiebarnehage 

 

Gulbrandsvegen familiebarnehage er en privat familiebarnehage med godkjenning for inntil fem 
barn i alderen null til seks år. Familiebarnehagen drives i et privat hjem hvor de disponerer lokaler 
som stue, kjøkken, lekerom, gang og toalett. Barnehagen benytter inngjerdet hage som 
uteområde.  
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3. Reviderte områder og funn 

 

Tilsynet ble gjennomført som et tematilsyn med hovedfokus på risikovurderinger, 
beredskapsplaner og internkontrollrutiner for å ivareta barnas sikkerhet (jf. §§ 4, 7 og 14).  
 

Tilsynets hensikt: 
 vurdere om barnehagen har tilstrekkelig oversikt over og har vurdert risikoforhold i 

barnehagen 
 vurdere om barnehagen har hensiktsmessige rutiner og internkontroll slik at ulykker og 

skader forebygges 
 vurdere om barnehagen har hensiktsmessige planer for håndtering av ulykkes- og 

faresituasjoner 
  
Følgende paragrafer ble vektlagt under tilsynet: 

 § 4 Internkontroll 
 § 7 Generelle krav 
 § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap. 

 

Dokumentasjon fremlagt ifm. tilsynet: 
 Dokumentasjon av at forventninger i veilederen Miljø og helse i barnehagen er ivaretatt 
 Årshjul Gulbrandsvegen familiebarnehage 2019/2020 
 Risikovurderinger, rutiner og beredskapsplan 

 

Deltakere ved tilsynet var: 
Ann Høvik Molden, eier/styrer 
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

Tonje Liseth Rødsjø, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1. Har familiebarnehagen tilstrekkelig oversikt over risikoforhold?  

 

Observasjon 

Barnehagen baserer seg på lang erfaring og kan dokumentere å ha gjennomført en rekke 
risikovurderinger for aktuelle risikoforhold. Innledningsvis er det angitt referanseområder for 
sannsynlighet og konsekvens, før risikovurderingene beskriver mulige hendelser, gjeldende rutiner 
og angir sannsynlighet og konsekvens med sluttrisiko.  
 

Vurdering 

Barnehagen viser stor bevissthet rundt risikoforhold, og dokumenterer relevante risikovurderinger 
som er tilpasset både generelle hensyn og lokale forhold.  
 

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

 

Observasjon 

Barnehagen har systematisert sitt internkontrollsystem i èn IK-perm som omfatter barnehagens 
internkontroll som helhet. I tillegg har de en enklere perm for daglige rutiner, som særlig benyttes 



 
 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Miljøenheten 

 
Vår referanse 
19/11526 

 
Vår dato 
08.08.2019 

Side 3 
 

 

  
147837/19 

av vikarer. Barnehagen gjennomfører èn vernerunde i året, og ellers teknisk kontroll av 
lekeplassutstyr, og gjennomgang av førstehjelpsutstyr, røykvarslere, pulverapparat og elektrisk 
anlegg. Avvik noteres i forbindelse med vernerunder/sjekk eller fortløpende gjennom dagen, før de 
registreres digitalt på kveldstid eller helg.  
 

Vurdering 

Etter gjennomgang av barnehagens internkontrollsystem, er vår vurdering at forskriftens  
bestemmelser er ivaretatt.  
 

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

 

Observasjon 

Barnehagen har beredskapsrutiner på en rekke alvorlige hendelser som alvorlig sykdom hos barn, 
brann, død mm. Det er også beskrevet beredskap for hver risikovurdering. Barnehagen øver på 
brann, og gjennomfører i samarbeid med andre familiebarnehager også øvelser på evakuering og 
bortfall av infrastruktur (vann). Barnehagen har utover dette gjort avtale med eiers mor, som også 
er vikar i barnehagen, om å komme på kort varsel for å bistå ved beredskapshendelser.  
 

Vurdering 

Etter gjennomgang av barnehagens beredskapsplaner, er vår vurdering at forskriftens 
bestemmelser er ivaretatt.  
 

 

4. Regelverk 

 

 Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med 

veileder, ”Miljø og helse i skolen”, Helsedirektoratet april 2014. 
 

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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