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Alle barnehager og skoler skal være godkjent av Folkehelsekontoret og følge regelverket i 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
 
I § 6 står det; virksomheter (skoler og barnehager) som omfattes av forskriften skal være godkjent av 

kommunen. 
I § 5 står det; leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendig for at 

kommunen skal kunne gjennomføre sin oppgaver etter denne forskriften. 
Hva betyr dette i praksis? 

 
Godkjenning og tilsyn skal bidra til at skolen/barnehagen holder fokus på, at barn og unges 
”arbeidsmiljø” fremmer helse, trivsel og gode sosiale forhold samt forebygger sykdom og skade. 
Det gjøres ved at; 

• Lokalene tilrettelegges for barn/elever og for de aktivitetene som foregår i virksomheten. 
• Det jobbes systematisk med oppfølging av sikkerheten med gode rutiner for å forebygge 

smitte, sykdom, ulykker og skader 
• Det jobbes for et godt psykososialt læringsmiljø 
• Det meldes fra ved større endringer i arbeidsmiljøet eller når det oppstår uønskede hendelser 
• Alle skoler og barnehager har et vedtak om godkjenning fra Folkehelsekontoret.  
• Godkjenningsbrevet finnes som dokumentasjon i Internkontroll-permen.  
• Rektor/styrer (daglig leder er ansvarlig for miljørettet helsevern i sin virksomhet. 

 
Har dere godkjenningen i orden? - eller har dere avvik fra noen av bestemmelsene?  

• Har godkjenningen vært tema i samarbeidsutvalget? Utvalget bør diskutere hvordan skolen/barnehagen 
sikrer at bestemmelsene følges. Ta en gjennomgang av veilederne til forskriften årlig. 

 
Hvor lenge er denne godkjenningen gyldig? 

• Så lenge forskriftens bestemmelser overholdes er godkjenningen gyldig. Det er virksomheten selv, som 
er ansvarlig for å påse dette.  

• Skoler og barnehager som er registrert som «ikke godkjent» i kommunen, har avvik fra forskriften. Avvik 
må rettes innen en frist. Hvis forholdene ikke bringes i orden kan det kreves tvangsmulkt inntil pålegg er 
rettet, eller godkjenningen kan trekkes tilbake. 

 
Når må det søkes om ny godkjenning?  

• Når det foreligger planer for rehabilitering, utvidelse eller endringer i driften skal det undersøkes om det 
er behov for å søke om ny godkjenning. Utvidelse av antall barn/elever ved virksomheten kan være 
godkjenningspliktig.  

• Ta kontakt med Folkehelsekontoret ved endringer og få tilsendt søknadsskjema. 
 

Alle skoler og barnehager har opplysningsplikt overfor Folkehelsekontoret (tilsynsmyndigheten) dersom det 
oppstår forhold som er i strid med bestemmelsene i forskriften, og som kan utgjøre en helserisiko for barn og 
unge. 

• Dette kan f.eks. gjelde vannlekkasjer, funn av muggsopp, støyende nabovirksomheter, branntilløp, 
ventilasjonsanlegg som ikke virker, farlige lekeapparater, utilfredsstillende renhold m.v. 

• Mindre forhold, som virksomheten selv ordner opp i, skal ikke meldes! Ta kontakt med oss på telefon 
6750 3200 eller mail ved tvilstilfeller. 

• Det må lages rutiner for å sikre at opplysningsplikten overholdes (hvem melder hva og når og til hvem). 
 

Oppfylles disse punktene, overholdes kravene i § 5 opplysnings- og informasjonsplikt og 
§ 6 krav om godkjenning i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Råd og veiledning til skoler og barnehager 
Tips om godkjenning og opplysningsplikt   
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