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Oppsummering fra Miljørettet helsevern - Egenmelding 2016
Sikkerhet i familiebarnehager
Innledning:
Folkehelsekontoret fortsetter å fokusere på barns helse og miljø gjennom forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Iht. Folkehelsekontorets tilsynsplan for
2016 sto familiebarnehagene for tur.
Forskrifter for familiebarnehager stiller krav om at barnehagene gjennomfører
risikovurderinger av helse, miljø og sikkerhet, både for voksne og barn, som en del at
det systematiske kvalitetsarbeidet i barnehagen. Tidligere tilsyn har vist at det er en
del avvik fra krav til sikkerhet. Derfor ønsket vi å gjøre en kartlegging av sikkerheten i
familiebarnehagene og samtidig gi en veiledning i hvordan gjennomføre en
risikovurdering.
Gjennomføring:
Vi sendte ut en egenmelding (e-post med vedlegg) til alle familiebarnehager i juni 2016
med svarfrist i slutten av august 2016. Egenmeldingen inneholdt skjema for
risikovurdering – inne, ute, på tur og andre steder samt en rapport-mal.
Familiebarnehagene skulle gjennomføre risikovurderingen sammen med alle ansatte
og fylle ut en handlingsplan med forhold som skal følges opp etter risikokartleggingen.
I tillegg skulle det skrives en rapport med konklusjon for sikkerhetsarbeidet.
Resultat:
Egenmelding ble sendt ut til 46 familiebarnehager. Innen fristen 31.8.16 hadde 38 av
barnehagene sendt tilbakemelding = svarprosent på 83%. De resterende ble purret
opp og alle har besvart egenmeldingen. Folkehelsekontoret har gjennomgått alle
tilbakemeldingene.
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De fleste av barnehagene skriver i konklusjonen, at de har et stort fokus på sikkerhet i
hverdagen og synes de har gode rutiner med sjekklister som jevnlig følges opp. De
opplever at hverdagen er trygg og det skjer få uhell/ulykker. De opplevde
risikovurderingen som et meget godt verktøy til å reflektere og gå grundig igjennom
rutinene.
Mange rapporterer at de har involvert alle ansatte og brukt ca. 3-4 timer på
gjennomgangen.
De innsendte handlingsplanene viste, at det ble avdekket mange små feil på inventar,
utstyr, innredning, både inne og ute. Så som:
 Skarpe kanter mangler beskyttelse,
 mangler klemlister,
 mangler sikkerhetslås på skap/skuffer,
 hyller mangler feste,
 løse ledninger,
 dårlig lås på port eller grind,
 mangler komfyrvern,
 for varmt vann i kranen,
 spikere som stikker ut osv.
Andre forhold som risikokartleggingen viste:
 Alle skriver at de har gode har rutiner for «tur» , som sier noe om hvor man kan
gå og hva man skal gjøre hvis noe skjer.
 De fleste har jevnlig(årlig) førstehjelpsopplæring av ansatte.
 Noen få skriver at de mangler en gjennomgang av beredskapsplanen med sine
nyansatte og/eller at den må tas opp til repetisjon.
 Mange har eksiterende rutiner men det trengs en innskjerping. Flere nevner
spesielt rutiner for parkering, å lukke porten, kaffe/te-drikking, ha på sklisokker
inne etc.
 Det var lite tiltak på handlingsplanen som handlet om å utarbeide nye
prosedyrer. Betyr det at alle rutiner er på plass eller at kartleggingen ikke klarte
å belyse behovet for nye rutiner?
 Risikoforhold « andre steder» var lite belyst. Her var ikke mye blitt
risikovurdert. Kanskje var det lite relevant ?

Konklusjon/oppfølging:
Familiebarnehagene skriver at det har hatt god nytte av gjennomgangen og fått sett på
sikkerheten med «nye øyne». Besvarelsene tyder på at familiebarnehagene har jobbet
mye og grundig med tema og at de opplever hverdagen som trygg og at de har gode
rutiner.
De forholdene som rapporteres mest går på hverdagssikkerheten (f.eks. skap/skuffer
med ødelagt sikkerhetslås, skarpe kaner uten sikring etc.). Dette er småting som burde
fikses raskt. Feil skal meldes leder/eier og rettes fortløpende. At feil ikke blir fikset
fortløpende er et avvik og rutinene for vedlikehold/avvikshåndtering bør skjerpes i de
aller fleste familiebarnehagene.
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Folkehelsekontoret er meget fornøyd med tilbakemeldingene og tolker resultatene er
tilfredsstillende og iht. kravene i forskriften.
Familiebarnehagene har et tydelig fokus på sikkerhet og har innarbeidet gode rutiner
for forebygging. De fleste viser til, at de har sjekklister for kontroll av sikkerhet, rutine
for «tur» og en beredskapsplan(m/tiltakskort) som beskriver diverse rutiner når uhellet
er ute.
Samtidig viser tilbakemeldingene også at de fleste familiebarnehagene må gå igjennom
sine systemer på nytt, for å sjekke ut om barnehagen har de prosedyrene man trenger,
for å sikre kvaliteten på sikkerhetsarbeidet.
Det er viktig at alle rutiner og prosedyrer har en dato for når dokumentet er utarbeidet
eller sist revidert, samt hvem som er ansvarlig for eller har skrevet prosedyren/rutinen.
Fire familiebarnehager, som ikke har beskrevet sine rutiner tilfredsstillende, vil bli fulgt
opp og bedt om å sende inn mer dokumentasjon.
Folkehelsekontoret anbefaler familiebarnehagene å risikokartlegge et «nytt» område
hvert år. Bruk gjerne samme malen på forskjellige temaer. Forslag til tema kan være;
smittevern, mathygiene, inneklima, psykososiale forhold, brann etc.
Disse risikovurderingene og oppfølgingen av de, vil bli etterspurt ved senere tilsyn.
Ta gjerne kontakt med oss for mer veiledning.
Med hilsen

Tonje Vågårøy
avdelingsleder
Lisbeth Sloth
overingeniør
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