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Sammendrag
Miljøretta helsevern Hallingdal er delegert ansvar etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler i alle kommunene i Hallingdal. I perioden nov 2017 til
mai 2018 har vi gjennomført tilsyn med alle barnehagene i Hallingdal. Barnehagene ble
varslet skriftlig om tilsynet i forkant. Forrige barnehage-tilsyn var i 2014.

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Miljø og helse i barnehagen, veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler

Hensikt og tema for tilsynet
Målet med tilsynene har vært å vurdere etterlevelse av forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler mv, med følgende tema:





Renhold og vedlikehold
Smittevern
Rutiner for håndvask
Mat og måltid

Tilsynet tok for seg disse områdene og er derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av
barnehagens byggtekniske tilstand eller barnehagens arbeid innenfor forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Det er også utarbeidet en egen rapport over temaet mat og måltid, kartlegging av alle
barnehagene i Hallingdal.

Bilde 1: Mat i barnehagen.
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Gjennomføring
Vi ba om at både styrer, renholdsleder (evt renholder) og pedagogisk leder deltok.
Under tilsynet vurderte vi om barnehagen hadde et forsvarlig renhold og hvordan
barnehagen ble driftet slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer minst
mulig, blant annet hyppighet av håndvask hos barn og voksne. Vi kartla også rutiner for
matservering i barnehagen samt hvilken mat som ble servert.
Tilsynet ble gjennomført med åpningsmøte, intervjuer med styrer, pedagogisk leder og
renholder/renholdsleder, befaring og sluttmøte med oppsummering av tilsynet.

Bilde 2: Rene hender.

Funn og vurderinger
Det er utarbeidet rapporter til 24 barnehager etter tilsynet. Av disse barnehagene var 20
kommunale og 4 private. Hos de 3 barnehagene som skulle legges ned fra sommeren
2018, ble det ikke ført stedlig tilsyn. I stedet fikk disse barnehagene spørsmål på epost
om mat, måltider og smittevern.
Dette kapittelet oppsummerer de funn som er beskrevet i tilsynsrapportene til
barnehagene.

Avvik og merknader
Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav i regelverket. Merknad er forhold
som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndigheten mener det er
forbedringspotensial. Dersom en merknad ikke rettes opp, kan forholdet over tid utvikle
seg til å bli et avvik.
Det ble til sammen avdekket 5 avvik og 9 merknader.
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4 barnehager hadde avvik. 9 barnehager fikk merknad. 17 barnehager hadde verken
avvik eller merknader.

Avvik fordelt på kommune
Kommune
Alle
Flå
Nes
Gol

Antall barnehager
27
1
4
7 (gjaldt våren 2018, inkl grende-

Barnehage med avvik
5
0
1
0

barnehagene. Fra høsten 2018 er det 5
bhg i Gol)

Hemsedal
Ål
Hol

2
6
7

0
1
3

Bilde 3. Renhold i barnehagen.
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Figur 1 og 2 viser hvordan avvikene og merknadene fordeler seg på de ulike temaene.

Antall avvik
Mangler
renholdsplan
20 %

Manglende
vedlikehold
20 %

Manglende
tilrettelegging for
renhold
60 %

Figur 1: Antall avvik per tema.

Antall merknader

Smittevern; rutiner,
risikovurdering,
tilrettelegging
44 %

Dårlig vedlikehold/
manglende tilrettelegging
for tilfredsstillende renhold
56 %

Figur 2: Antall merknader fordelt på tema
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Renhold og vedlikehold
I de barnehagene det er gitt avvik eller merknad ved renhold går dette stort sett ut på
manglende vedlikehold og tilrettelegging for godt renhold som må utføres av andre enn
barnehagen selv. Tilsynene viser at barnehagene stort sett gjør det de kan innenfor sine
rammer for å legge til rette for godt renhold.
Stort sett er det god kvalitet på renholdet i barnehagene. Når det er utfordringer med
renhold kan dette dreie seg om hvordan godkjente renholdsmetoder fungerer i praksis.
For eksempel at tørrmopping ikke fjerner finstøv godt nok. Andre utfordringer er at
renholdspersonalet opplever ting og gjenstander som problematisk for å ivareta et godt
renhold. Det hender at vaskepersonalet gir uttrykk for at barnehagen ikke tar nok
hensyn når det gjelder ting, møbler og gjenstander, at det kan være vanskelig å komme
til for renholder. Men i de aller fleste barnehagene går dette bra, og det tas tilstrekkelig
hensyn.

Bilde 4. Ved møblering av barnehagen er det viktig å ta hensyn til renhold.

Kommunikasjon mellom leddene barnehage-renholder-renholdsleder er viktig.
Barnehagene er stort sett flinke til å gi beskjed direkte til renholder når det er utbrudd
av smittsomme sykdommer, feks Norovirus i barnehagen, slik at renholder kan være
ekstra oppmerksom på renhold av kontaktpunkter etc. Renholdsleder får ikke like ofte
melding, så her må rutiner bedres.
Stabilt renholdspersonell er noe barnehagene verdsetter høyt med tanke på kvaliteten
av renholdet. Stor utskifting i vaskepersonell ser vi gir ofte ulike utfordringer med
kvaliteten.
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Smittevern
Barnehagene legger til grunn folkehelseinstituttets faglige råd for når barna skal være
hjemme fra barnehagen. Barnehagene er i hovedsak gode på å informere foreldre om
hvor lenge barn skal holdes hjemme ved sykdom. Noen barnehager har også dette som
tema på foreldremøte hver høst, og det er positivt. Barnehagene har stort sett gode
rutiner for å håndtere sykdom, sykdomsutbrudd og smittevern. Rutiner for håndhygiene
er også noe barnehagene har fokus på og som stort ser ut til å fungere tilfredsstillende. I
perioder det går mye sykdom, som f.eks. influensa og Noro-virus, har vi anbefalt
barnehagene at barna vasker hendene når de kommer om morgenen. Noen av
barnehagene hadde allerede innført dette som rutine.

Bilde 5. Håndvask i barnehagen.

Risikovurdering (RV) innen smittevern og rengjøring
Dette beskriver hvilken smitterisiko barnehagen aksepterer før den må sette inn tiltak
som reduserer risikoen. En sentral del av en slik vurdering vil være å finne ut hvor ofte
man skal gjøre rent viktige steder og punkter, samt hvor og i hvilke sammenhenger man
skal utføre ekstra renhold i sykdomsperioder. Eksempler er:
- når, hvordan og hvor ofte man skal vaske hendene
- hvor ofte bør man vaske lekene
- når og hvor ofte bør man vaske kontaktpunkter som dørhåndtak og lysbrytere etc.
- når og hvor ofte bør man vaske toaletter og vaskeservanter etc.
- når er det behov for ekstra desinfisering
- når bør man sette inn ekstra periodisk renholdstiltak
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Matvaner
Alle barnehagene i Hallingdal kjenner til nasjonale retningslinjer for mat og måltid i
barnehagen, og kartleggingen viser at det daglige tilbudet av mat og drikke i
barnehagene stort sett er innenfor myndighetenes anbefalinger.
Mange barnehager har fokus på det som serveres skal være sunt og inneholde lite
sukker. Brød som serveres er hovedsakelig grovt.
I de fleste barnehagene var kun en sjelden gang søt mat eller drikke. Hovedsakelig til
spesielle anledninger og turer.
Kartleggingen viser hvor ofte barnehagene serverer mat, og hvor ofte barna må ha med
medbrakt niste varierer mye. Les mer i egen rapport som beskriver kartlegging av mat
og matvaner i barnehagene i Hallingdal. Rapport 2018-2.

Bilde 6. Frukt og grønt på menyen i barnehagen.
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Oppfølging etter tilsyn
Barnehagene er ansvarlig for å følge opp avvik og anmerkninger som påpekes i
tilsynsrapportene. Miljøretta helsevern Hallingdal følger opp at dette gjøres.
Rapportene ber virksomhetene selv foreslå og vedta korrigerende tiltak innen rimelige
og fastsatte tidsfrister for de angitte avvik.
Dersom påpekte avvik ikke gis en tilfredsstillende oppfølging slik at det kan lukkes innen
rimelig tid, kan forholdet kreves rettet med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Det
kan da være aktuelt å gi pålegg om retting etter § 14.
Vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. Folkehelseloven § 19.
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Vedlegg 1: Oversikt over barnehager. Avvik og oppfølging
Nr

Barnehage

Dato for
tilsyn

Evt
Avvik
kommentarer

1 Flå barnehage

mai.18 Nytt bygg vår
2018

2 Nesbyen bhg
3 Elvefaret bhg

mai.18 Nytt bygg
aug.2017
jan.18

4 Friskussen bhg

jan.18

5
6
7
8
9

jan.18
jan.18
nov.17
jan.18

Briskebyen bhg
Breidokk bhg
Vesterhuset bhg
Hallingmo bhg
Åsgardane bhg

Avvik 1: Tilrettelegging JA
for renhold: Dårlig
vedlikehold av gammel
avd

Lagt ned juni
18
Lagt ned juni
18
Lagt ned juni
18

10 Øygardane bhg
13 Rotneim bhg
11 Klaras familiebhg

Virksomheten
har kommet
med plan for
lukking av
avvik

jan.18

12 Herad bhg

Ny bhg fra
aug.18

14 Ulsåk bhg
15 Tuv bhg

nov.17
nov.17

16 Torpo bhg

des.17

17 Sando bhg
18 Skattebøl bhg

19 Nordbygdene bhg

nov.17
des.17 Nytt påbygg i
bhg mars
2018
des.17

18 Sundre bhg

nov.17

20 Bakketeigen bhg

jan.18

Avvik 1: Mangler
skriftlig renholdsplan

Avviket er
rettet.

12
21 Hol bhg

des.17

22 Hovet bhg
23 Geilo bhg

des.17
nov.17

24 Vestlia bhg

mar.18

25 Trollklubben bhg

nov.17

26 Småtroll bhg
27 Dagali og Skurdalen
Totalt

mar.18
nov.17

Avvik 1: Tilrettelegging JA
for renhold.
Avvik 1: Manglende
JA
vedlikehold.
Avvik 2: For dårlig plass JA
for oppbevaring av
barnevogner.
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