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Rapport etter tilsyn ved Valle familiebarnehage 23.04.2018  

 

Bakgrunn 

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern 
i barnehager og skoler m.m. Tilsynet ble planlagt og gjennomført siden det var lenge siden 
Miljørettet helsevern hadde vært på besøk i Valle familiebarnehage. Tilsynet ble varslet i vårt 
brev av 11.04.2018. Til stede ved tilsynet var styrer Sheyda K. Okay, eier Irene Berge, og 
eier/vaktmester Kjell Berge, samt Haldis H Lillefosse og Elisabeth Havnen fra Miljørettet 
helsevern.  
 

Formål og lovgrunnlag 

Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar myndighetskrav fastsatt i 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskriften er hjemlet i 
folkehelseloven.  
 

Tidligere tilsyn ved barnehagen 

Valle familiebarnehage ble godkjent etter forskriften 01.12.1998 for 10 barn, der 5 kan være 
under 3 år. I forbindelse med godkjenningen ble det ført tilsyn med barnehagen 19.11.1998. 
Miljørettet helsevern har i ettertid ikke ført tilsyn med barnehagen.  
 

Beskrivelse av barnehagen 

Valle familiebarnehage holder til på Valle. Barnehagen har 1 avdeling i sokkeletasjen i eiers 
bolighus. Barnehagens inneareal er på 97 m2, der barnas lekeareal er fordelt på to rom med 
godt dagslys. I tillegg har de stellerom og kjøkken, garderoben er delvis i gang og delvis på 
stellerommet.  
 
Barnehagen er opprinnelig godkjent med et uteareal på 98 m2, men har i ettertid lagt til 
inngjerdet området på baksiden av huset på ca. 250 m2.   
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Oppsummering av tilsynet 

Tilsynet startet med en befaring av ute- og inneområdene, før vi hadde en gjennomgang av 
internkontrollsystemet.  
 
Uteområdene var oversiktlige, og fremsto som godt vedlikeholdt. Området ved inngangen til 
barnehagen var flatt og grusbelagt. Her har barna god tilgang til uteleker. Området bak huset 
er inngjerdet og ligger i en gressskråning. Vaktmester går daglige runder for å se på tilstand 
og gjør nødvendig vedlikehold. Ca. hvert 3. år foretar DnV GL sikkerhetskontroll av 
uteområdene, inkludert lekeplassutstyret.  
 
Adkomst til barnehagen er opp en bratt privat vei, der vaktmester har ansvar for det daglige 
vedlikeholdet. Bakken kan være en utfordring på vinteren på grunn av snø og is. Dersom 
vaktmester ikke er til stede, har barnehagen inngått en avtale med en nabo om å måke/fjerne 
snø. Barnehagen rapporterte at dette samarbeidet fungerte bra. Det kunne imidlertid være 
utfordrende å fjerne is fra bakken, og det ble brukt en del salt.  
 
Barnehagen bruker nærområdet til turer, samt at de har tilgang til en gymsal på Kaland.  
 
Barnehagens inneareal fremsto som rene og tilpasset driften. Barna har to oppholdsrom, et 
som hovedsakelig benyttes til lekerom og et multirom. Leker er plassert i eget skap, og 
lekene ryddes vekk etter bruk. Rutiner for renhold/kjøkken/varsling/smittevern (håndvask og 
bleieskift) etc. er slått opp på veggene i barnehagen. Barnehagen serverer mat. 
 
Barna har egne underlag til bleieskift som legges oppå barnehagens egne engangsunderlag. 
Disse skiftes ved behov. Vasken på stellerommet har armatur med tohåndsgrep.  
 
Barnas garderobe i gang/vaskerom er noe trang. Barnehagen har laget tørkesnorer på 
stellerom slik at de kan tørke våte klær, og ber foreldre ta klær med hjem om nødvendig.   
 
Barnehagen har en godt papirbasert internkontrollsystem. Dokumentasjon er oppdatert og 
var kjent for deltakerne på tilsynet. Avvik/observasjoner noteres og samles etter tema i 
internkontrollpermen. Alle ansatte har tilgang til permen, og kan se hvordan 
avvik/observasjoner er behandlet. Det er ikke gjennomført en samlet risikokartlegging av 
driften av barnehagen, men risiko er vurdert og adressert i barnehagens rutiner. Disse 
rutinene er godt tilpasset driften i familiebarnehagen, og de ansatte har fått opplæring.   
 

Vurdering 

Valle familiebarnehage er en veldrevet liten barnehage. Det virker som informasjonsflyten 
mellom de ansatte er bra, og eier kan vise til at ansatte har fått opplæring. Inntrykket er at 
eier og styrer er opptatt av å dele informasjon med foresatte og har god kommunikasjon med 
disse.  
 
Miljørett helsevern anser det som svært positivt at barnehagen har utvidet uteområdet sitt 
slik at barna får et mer variert uteområde.  
 
Gjennomgang av Internkontrollsystem, blant annet innen sikkerhet og førstehjelp, renhold og 
vedlikehold, plan for psykososiale forhold osv., viser at barnehagen har rutiner og planer som 
anses som dekkende for familiebarnehager. I tillegg til merknaden vil miljørettet helsevern 
påpeke at det er viktig å sørge for trygg adkomst til barnehagen, da det i forbindelse med 
henting og levering kan oppstå farlige situasjoner.   
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Etter å ha gjennomført tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.m., har miljørettet helsevern gjort et funn knyttet til smittevern. En delvis plan for å 
adressere funnet ble lagt under tilsynet. 
 
Merknad  
 
Manglende rutiner for desinfeksjon, jmf. §17 Smittevern 
Barnehagen har ikke rutiner for desinfeksjon med klor ved mistanke om smitte.  
 
Prosedyre/rutiner for dette må utarbeides. Rutinene må omhandle krav til desinfeksjon av 
overflater, skifte av alt stelleunderlag ved smitte på stellerom, samt behandling av andre 
overflater (for eksempel tepper).  
 
Vi anbefaler at barnehagen unngår å benytte sprayflasker ved vask/desinfeksjon siden 
aerosoler fra spray har en negativ effekt på innemiljø, og på sikt kan føre til 
luftveisproblematikk. 
 
I større barnehager settes det krav til kran med berøringsfri/lang hendel i vask som benyttes i 
stellesituasjonen. Det anbefales at Valle familiebarnehage skifter kranen på stellerom på sikt.  
 
 
Konklusjon  
  
Valle familiebarnehage fremstod ved tilsynet som en veldrevet barnehage med et 
internkontrollsystem som ivaretar forskriftens krav. Det ble ikke funnet avvik, men gitt en 
merknad.  
 
 
Med hilsen 
Helsevernenheten 
 
 
Viviann Sandvik - Avdelingsleder Miljørettet helsevern 
Elisabeth Havnen - Overingeniør Miljørettet helsevern 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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