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Elin Grønvold Aunet 
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17 /44176/614/A10/&58/ 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
10.08.2018 

 
 

Tillertoppen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v. – varsel om pålegg  
 

Miljøenheten gjennomførte den 20.06.2018 tilsyn ved Tillertoppen 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 

Tillertoppen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som i stor grad synes å 
tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem. Barnehagens eier kunne imidlertid ikke 
dokumentere at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder er 
gjennomgått systematisk for å sikre at alle forskriftens bestemmelser er tilstrekkelig ivaretatt ved 
barnehagen. Systemet må detaljeres og suppleres med enkelte manglende rutiner, og tilpasses 
barnehagens drift.  
Det ble ved tilsynet avdekket ett avvik knyttet til internkontrollsystem.  
Det ble ikke funnet avvik knyttet til fysiske forhold. 
 

Avvik 1:Tillertoppen familiebarnehage har ikke et internkontrollsystem som tilfredsstiller 
kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

 

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 15. september  2018. 
Etter denne datoen 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 avvik1 vil bli satt til 1. november 2018. 
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2. Beskrivelse av Tillertoppen familiebarnehage 

Tillertoppen familiebarnehage er en familiebarnehage eid av Trude Elisabeth Kvam. 
Familiebarnehagen er godkjent for dobbel gruppe. Barnehagen har tidligere holdt til i både 
hovedleilighet og bileilighet i huset, men er nå tilbake i hovedleilighetens 1. etasje. Begge lokalene 
er tidligere godkjent for drift av familiebarnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler.  
 

 

3. Reviderte områder og funn 

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet 
omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene og uteområdet.  
 

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet: 

 Diverse rutiner, sjekklister, kvitteringslister, beredskapsplan m.m. 
 

Deltakere ved tilsynet: 
Trude Elisabeth Kvam, Tillertoppen familiebarnehage 

Bente Løvlie Høier, sjefsingeniør Miljøenheten 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten 

 

3.1. Internkontrollsystem  
 

Avvik 1:Tillertoppen familiebarnehage har ikke dokumentert at bestemmelsene i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler er systematisk ivaretatt. 
Barnehagens eier og leder må gå systematisk gjennom forskriften og veilederen 
”Miljø og helse i barnehagen”, og sikre at alle tema er ivaretatt ved barnehagen. 
Gjennomgangen skal dokumenteres skriftlig. Internkontrollsystemet må beskrive 
hvordan barnehagen i praksis ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet. Revidert 
internkontrollsystem må oversendes Miljøenheten. 

 

Avviket er gitt med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 
Ansvar. Internkontroll.  

 

Merknad: barnehagen bør forenkle avvikssystemet med en klar beskrivelse av hvilke skjema som 
skal brukes ved registrering av avvik, skader og uønskede hendelser.  
 

Observasjon: 
Ved tilsynet ble det lagt fram en rekke skriftlige og muntlige rutiner som beskriver hvordan 
barnehagen jobber for å ivareta barnas helse miljø og sikkerhet.  Rutinene var skriftliggjort i ulike 
former (enkeltdokumenter, samledokument) og i ulike permer og oppslag.  
 

Eier av barnehagen kjenner til veilederen til forskriften, “Miljø og helse i barnehagen”, men denne 
var ikke gjennomgått for å sikre at krav i forskriften er ivaretatt ved barnehagen.  Barnehagen har 
beskrevet en del rutiner for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet. På flere områder var praksis 
som ble beskrevet muntlig ved tilsynet ikke beskrevet detaljert i de skriftlige rutinene.  Dette gjaldt 
blant annet rutiner knyttet til utflukter/turer.  Barnehagen dokumenterer gjennomførte kontroller, 



 
 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Miljøenheten 

 
Vår referanse 
17/44176 

 
Vår dato 
10.08.2018 

Side 3 
 

 

  

152610/18 

brannøvelser m.m. på eget kontrollskjema. Gjennomførte kontroller av sikkerhet m.m. kvitteres ut 
på sjekklister. 
 

Barnehagen har skjema for rutiner for utfylling av skademeldingsskjema dersom barn skader seg, 
men det ble opplyst at det er minimalt med skader i barnehagen. Det foreligger flere typer 
avviksskjema ved barnehagen, men det ble opplyst ved tilsynet at det hittil ikke hadde vært behov 
for å skriftliggjøre avvik, da evt. feil og mangler kun hadde blitt avdekket via egenkontroller/sjekker 
og utbedret umiddelbart.  
 

Det ble ved tilsynet opplyst at det gjennomføres brannøvelser ved barnehagen, men ikke andre 
typer beredskapsøvelser.  
 

Vurdering 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4 stiller krav til at virksomheten skal ha  
Etablert et internkontrollsystem.  
 
Tilsynsbesøket ga inntrykk av at barnehagen har etablert mange gode rutiner for å ivareta barnas 
helse og sikkerhet. Det dokumenteres i stor grad at planlagte aktiviteter, kontroller m.m. er 
gjennomført. Barnehagens ledelse kunne ved tilsynet beskrive en del rutiner, men på flere 
områder kunne ikke barnehagen vise til skriftliggjorte rutiner. Barnehagen hadde ikke 
dokumentasjon på at alle tema i forskriften er ivaretatt. Internkontrollsystemet skal være levende, 
brukes aktivt og beskrive etablert praksis ved barnehagen. 
 

Barnehagen må gå systematisk igjennom veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler ”Miljø og helse i barnehagen” for å sikre at alle tema i forskriften er tilstrekkelig 
beskrevet. Veilederen har lister over ”God praksis” for hver paragraf i forskriften som gir en 
indikasjon på hva barnehagen må/bør gjøre for å etterleve forskriftens krav. Det er viktig at 
internkontrollrutinene er oppdatert og beskriver praksis i barnehagen. Barnehagens rutiner skal 
være basert på risikovurderinger.  Vi viser til Miljøenhetens faktaark om risikovurdering i 
barnehager og skoler. 
 

Internkontrollsystemet må i større grad detaljeres og suppleres med blant annet følgende: 
 

 Rutine for avviksmelding og håndtering, loggføring av nesten-ulykker og andre uønskede 
hendelser, feil og mangler. Det er viktig bakgrunnsmateriale mtp. erfaringstilbakeføring, og 
kontinuerlig forbedringsarbeid og forebygging.  

 Rutiner for sikkerhet og hygiene i forbindelse med turer. 
 Sjekklister for ulike kontroller av sikkerhet bør forenkles til å omfatte de punktene som er 

relevante i barnehagen og som faktisk kontrolleres.  
 

Lista er ikke uttømmende.  
 

    

 

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.  

 

https://www.trondheim.kommune.no/org/byutvikling/miljoenheten/faktaark-om-natur-miljo-og-helse/risikovurderinger-i-barnehager-og-skoler/
https://www.trondheim.kommune.no/org/byutvikling/miljoenheten/faktaark-om-natur-miljo-og-helse/risikovurderinger-i-barnehager-og-skoler/
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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 et 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 

Elin Grønvold Aunet 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
Kopi: 
Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning  
 
 


