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Miljørettet helsevern

Råd og veiledning til barnehager og skoler
Tips om skadedyr
Alle skoler og barnehager skal være godkjent av Folkehelsekontoret og følge regelverket i
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
I § 24 står det; virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at
ulemper, herunder smittefare unngås.
Hva betyr dette i praksis?
•
•

Har virksomheten problemer med mus, rotter, maur eller andre kryp? da er det byggeiers
ansvar å kartlegge og bestille bekjempelse der det er nødvendig.
Viktig å tenke seg godt om før igangsettelse av tiltak med kjemiske bekjempningsmidler
(gift), da barn generelt er mer sårbare ved eksponering enn voksne.

Mange skoler og barnehager ligger fint til med nærhet til skog og natur. Hvis det er uryddig på
uteområdet eller for dårlig mat- og søppelhåndtering, vil noen oppleve å være ekstra utsatt for å få
besøk av uønsket smådyr og insekter.
Hva kan skolen/barnehagen gjøre før det iverksettes bekjempelse fra firma?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holde rent, tørke opp søl av søtsaker, fjerne smuler/rester etter måltider
Oppbevare matvarer forsvarlig i krukker, skuffer eller skap
Kaste matavfall forsvarlig og i egnet konteinere med stor nok kapasitet. Ha gode
tømmerutiner.
Tette sprekker i grunnmur og ved rørgjennomføringer
Sjekke og rydde området rundt bygningene. Plukk opp nedfallsfrukt eller bær.
Ta alltid kontakt med vaktmester og diskuter mulige tiltak. For kommunale virksomheter er det
vaktmester som skal bestille skadedyrsfirma der det er aktuelt.
Utpek en «skadedyrsansvarlig» i skolen/barnehagen som følger opp
Virksomheter som har gjentatte problemer bør skrive en prosedyre, som inngår i
internkontrollsystemet, med klar instruks om hva man gjør, når problemet dukker opp.

Når det gjennomføres bekjempelse med pesticider:
• Be om god informasjon fra skadedyrsfirma både når de starter og avslutter et oppdrag.
• Be om å få kopi av rapporter etter hvert besøk.
• Det er firma som foreslår bekjempelsesmetoden. Om det skal brukes klappfeller, fjerning av bol,
vann, næring eller åtestasjoner med kjemisk bekjempelse (pesticider/gift).
• Når det settes ut åtestasjoner med giftig stoffer, skal det gis info til foresatte og tas opp i SU.
• Etter at en bekjempelse med pesticider er ferdig skal åtestasjonene fjernes. Sørg for at
skadedyrsfirmaet tar de med seg.
• Det er ikke nødvendig å ha en løpende serviceavtale i årevis, hvis det ikke er spor etter skadedyr
innendørs.
For mer info, se Folkehelseinstituttets veileder for bekjempelse av skadedyr i skoler og barnehager.

Overholdes disse punktene oppfylles et av kravene i § 23 avfallshåndtering
i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler!

