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Tilsyn i barnehager - miljørettet helsevern - oppfølging

Hovedutvalg for barn og unge behandlet i møte 14. mai 2019 sak 037/19 «Miljørettet helsevern
2018 – orientering». Rådmannen vil med dette notatet følge opp spørsmål fra representanten
Skard (Ap) i møtet.
Tilbakemelding:
Folkehelsekontoret utførte tilsyn innen miljørettet helsevern i 12 barnehager, hvorav 5
kommunale barnehager. Tilsynet hadde fokus på sikkerhet og fysisk aktivitet på uteområdet i
barnehagene.
Tilsynet avdekket 12 avvik og 20 anmerkninger. Det ble avdekket flest avvik på at sikkerhet og
helsemessig beredskap ikke blir tilfredsstillende ivaretatt i barnehagenes rutiner. Avvikene ble
avdekket på bakgrunn av manglende risikovurdering, ettersyn og oversikt over sikkerheten på
barnehagens uteområde, samt rutiner for sikkerhet på tur. Et annet viktig funn var at mange
barnehager ikke har et fungerende avvikssystem som sørger for at avvik vedrørende sikkerheten
på uteområdet avdekkes og avviksbehandles. Barnehagene manglet en ensartet rutine for
melding av avvik som de ansatte, utover lederen, kunne benytte.
Det gis her en tilbakemelding på status for oppfølging av tilsynsrapporten for de kommunale
barnehagene. To kommunale barnehager hadde avvik, med ett avvik i hver barnehage. Begge
avvikene er nå lukket.
Et avvik dreide seg om mangelfull dokumentasjon. Folkehelsekontoret mener barnehagen
oppfyller kravene til sikkerhet og muligheter for fysisk aktivitet i henhold til forskrift om
miljørettet helsevern i skoler og barnehager, men barnehagen manglet skriftlige rutiner for tur.
Turene ble risikovurdert muntlig på morgenmøter. Tilsynet konkluderte med: «En mer generell
risikovurdering av turen, og områdene barnehagen reiser til, bør gjennomføres og nedfelles

skriftlig. Rutiner for tur bør basere seg på denne risikovurderingen.» Avviket er nå lukket.
Det andre avviket dreide seg om at gjerdet rundt barnehagen på noen områder var for lavt for å
ivareta barnas sikkerhet tilstrekkelig. Dette forholdet er rettet opp, og avviket er lukket.
Det var anmerkninger til fire av barnehagene. Forhold som ble anmerket var:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

De ansatte rapporterer avvik muntlig til styrer og styrer rapporter videre på e-post til
vaktmester. Barnehagen bør melde avvik i avviks- og forbedringsportalen, eller et annet
avvikssystem, som sikrer at alle leddene i avviksmeldingene dokumenteres. Dette gjaldt
to barnehager.
Barnehagen bør utarbeide en skriftlig sjekkliste for daglig kontroll av uteområdet, som
sikrer at alle ansatte kan gjennomføre den samme kontrollen av uteområdet.
Sjekklisten/rutiner for kontroll av uteområdet bør basere seg på en risikovurdering av
uteområdet. Dette gjaldt en barnehage
Risikovurderingen på småbarngruppa foregår stort sett muntlig. Dette gjaldt en
barnehage.
Dato for gjennomgang av beredskapsplanen er ikke endret siden 2013. Dette gjaldt en
barnehage.
Rutiner for tur var ikke elektronisk tilgjengelig for de ansatte ved tilsynet. Dette gjaldt en
barnehage.
Rutiner for vask av leker ved uhell bør nedtegnes skriftlig i hygienerutinene ved bruk av
vannlekerom.
I hvilke tilfeller barna ikke skal bade bør inngå i hygienerutinene.
Antall voksne per barn ved benyttelse av vannlekerom bør defineres i sikkerhetsrutinene.
Lekene bør med fordel settes til tørk etter bruk for å forhindre at de blir liggende med
vann mellom seg.

