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1.

Innledning

Hensikten med «Den lille IK-hjelperen» er å komme med forslag til hvordan et
internkontrollsystem etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
m.v. kan bygges opp.

2.

Begreper/ordforklaringer

Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift
overholdes.1
Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at
aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer. 2
Kvalitetssystem: Omfatter IK-system og virksomhetens egne krav og vedtak
(interne krav).
ROS: Risiko og sårbarhet
ROS-analyse: ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge
sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel
sykdomsutbrudd, fallskader osv. kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak
for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. 5
Risikokartlegging: En systematisk gjennomgang av hva som kan gå galt i
virksomheten.
Risikovurdering/risikoanalyse: Brukes for å vurdere om eksisterende tiltak er gode
nok, eller om enheten må iverksette og gjennomføre nye tiltak for å redusere
risikoen.
Handlingsplan: Handlingsplanen viser hvilke tiltak som prioriteres, tidspunkt for
gjennomføring, hvem som har ansvaret for gjennomføringen og evt. kostnader
tilknyttet tiltakene.3
Tiltak: Aktivitet som iverksettes for å oppnå en bestemt virkning4
Rutine/prosedyre: Beskrivelse av hvordan du skal utføre en oppgave. Hver
virksomhet bruker ulike benevnelser på slike rutiner i sitt internkontrollsystem.

1

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.§ 3
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.§ 3
3 http://www.hil.no/HMS-system/enhetenes_aktiviteter/utarbeide_handlingsplan
4 http://www.betydning-definisjoner.com/Tiltak
5 Helsebiblioteket.no
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Dokumentstyring: Sikre at det er sporbarhet i dokumentasjonen (godkjente
dokumenter, sist revidert, dato, signatur). Sikre at gyldig dokument finnes og er mulig
å finne.
Avvik: Manglende oppfyllelse/etterlevelse av krav i regelverket.

3.

Krav i regelverket

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og tilhørende veileder
(IS-2072 Miljø og helse i barnehagen) stiller krav til miljøfaktorer som kan ha
innvirkning på barnas helse. I § 4 er det krav om internkontroll for å påse at
bestemmelsene i forskriften overholdes.
Forskriften omtales gjerne som «barnas arbeidsmiljølov». Det er barna som er i fokus
i denne forskriften. I en barnehage brukes de fleste rom både av barn og voksne, det
er derfor overlapp mellom regelverket for miljørettet helsevern (ivaretar barnas
arbeidsmiljø) og Arbeidstilsynet (ivaretar ansattes arbeidsmiljø).
De fleste barnehager har etablert rutiner for å sikre barn og voksnes arbeidsmiljø.
Slike rutiner er ofte muntlige, eller formidlet som oppslag. Etablering av et
internkontrollsystem (IK-system) vil si å skriftliggjøre og systematisere de rutiner som
allerede finnes, og vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle
bestemmelsene i forskriften.
Begrepet «HMS» er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har
kjennskap til. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.
HMS-begrepet er forankret i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Veileder til forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. sier at internkontrollsystemet skal
være skriftlig i henhold til internkontrollforskriftens § 5. Miljørettet helsevern bruker
derfor § 5 i internkontrollforskriften for krav til innhold i internkontrollsystemet.
IK-systemet etter miljørettet helsevernforskriften kan derfor med fordel innarbeides i
IK-system som omfatter arbeidsmiljø/HMS-lovgivningen og annet regelverk med IKkrav dersom det er hensiktsmessig.
IK-systemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk og skal vise ”sånn gjør vi det
her hos oss”. IK-systemets oppbygning skal tilpasses virksomhetens organisasjon,
størrelse og aktiviteter.
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Krav til skriftlighet
Internkontrollforskriftens § 5 stiller krav til skriftlighet. Selve gjennomføringen av
tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av internkontrollarbeidet, men deler av
virksomhetens internkontrollarbeid skal være dokumentert skriftlig. Her skal det gå
klart fram når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan dere
skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har
ansvaret for alle ledd i internkontrollarbeidet.

Det skal være skriftlige beskrivelser av virksomhetens:






4.

mål for barnas arbeidsmiljø
organisasjon (ansvar, oppgaver, myndighet)
kartlegging av risiko, vurdering av risiko, og tilhørende planer og tiltak for å
redusere risiko
rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i
regelverket
systematisk overvåking av internkontrollen

Oversikt over IK-krav og tilsynsmyndigheter

Internkontroll (IK) barnehage
Lover

Barnehagelova

Arbeidsmiljøloven

Brann- og
eksplosjonsvernloven

Matloven

Folkehelseloven

IK

IK

IK

IK

IK

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften

(overordnet)

IK-krav

IK-Mat

Forskrifter

Forskrift om
internkontroll for
å oppfylle
næringsm iddellov
givningen

Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og
skoler (barnas arb.miljølov)

System

Internkontrollen (IK) skal dokumenteres systematisk i et internkontrollsystem (= IKS)

Verktøy

Systemet kan være papirbasert (permer) eller elektronisk (eks. EQS)

Tilsynsmyndighet

Kommuneoverlege/
Kommunen

Arbeidstilsynet

Brannvesen

Mattilsynet

Miljørettet helsevern

Arbeidsmiljøloven (HMS) ivaretar de ansatte
Folkehelseloven/Forskrift om miljørettet helsevern ivaretar barna/elevene (Barnas arbeidsmiljølov)
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5.

Hvordan komme i gang
1. Bruk din egen virksomhets kvalitetssystem som grunnlag.
2. Kartlegg lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet og lag en oversikt
over disse. Innen miljørettet helsevernområdet vil dette si Lov om
folkehelsearbeid (folkehelseloven) og forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v., samt veiledere. Regelverk kan lastes ned på
www.lovdata.no, og veiledere på www.helsedirektoratet.no
3. Gå gjennom alle paragrafene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler og veileder og vurder hva det innebærer for din virksomhet.
4. Finn ut hvilke rutiner dere allerede har
Avklar hvilke rutiner som:
1. finnes i eventuelt overordnet styringssystem
2. er utarbeidet i samarbeid med andre, f.eks. eiendom (bygningsmessige
forhold, renhold), teknisk (kontroll av lekeplassutstyr) og
barnehage/skoleadministrasjon i en kommunal virksomhet.
3. er tjenestespesifikke og felles. Kan det være hensiktsmessig og
effektivt med samarbeid eller arbeidsdeling mellom flere virksomheter
og/eller overordnet nivå?
5. Gjennomfør risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
6. Begynn arbeidet med det enkle og grunnleggende, utvikle det kontinuerlig og
tenk på det som en varig løpende forbedringsprosess.
7. Få med ansatte i arbeidet. Sørg for medvirkning og deltakelse. Arbeidet med
internkontroll skal skje i samarbeid med de ansatte og foreldre/foresatte
gjennom barnehagens samarbeidsorganer.

6.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke hva som bør gjøres for å redusere
sannsynligheten for at skader, ulykker og sykdom kan oppstå og at konsekvensene
blir minst mulige. ROS-analysen bør ta for seg alle deler av driften.
ROS-analysen kan gjøres på mange måter, men det er en fordel at metoden er kjent
for de ansatte, at den er systematisk og benyttes jevnlig.
Det er en fordel å benytte et fast skjema hvor forslag til aktuelle risikofaktorene er
nedtegnet. Dette kan brukes som en mal for hvilke hovedemner som skal
gjennomgås.
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Det kan også være en fordel å benytte tidligere kartlegginger og
avvik/hendelser/situasjoner for og se hva som er vurdert som risikoforhold.
Noen eksempler på tema:
 Sikkerhet inne (ting, hyller, snorer, utforminger som er slik at det kan utgjøre
en fare). Vedlegg 7.
 Sikkerhet ute (leker, stengsler, tauverk, egenproduserte byggverk, skrenter,
planter, snøfall og frost/is). Vedlegg 7.
 Når driften ikke går som ”normalt” (redusert bemanning, bygge- og
anleggsarbeider, smittsomme sykdommer hos ansatte og barn, fravær av
renhold)
 Aktiviteter (ake, klatre, soverutiner, turer av forskjellige typer)
 Inneklima
 Støy
 Det psykososiale miljøet
Alle tema (paragrafene §§ 8-24) i forskriften og aktiviteter skal vurderes slik at
formålsparagrafen ivaretas. Vurderingen omfatter både akutte hendelser og
hendelser som kan utvikle seg over tid.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
1. Hva kan gå galt?
2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Hvordan komme i gang med arbeidet:
A. Finn farekildene (kartlegging) Få oversikt over faktorer som kan ha negativ
innvirkning på barnas miljø og helse. Gruppesamtale hvor alle ansatte er med i
kartleggingen er en god metode. Foreldre kan få et enkelt spørsmål på foreldremøter
og svare på «gul lapp» eks. «Er det noe du bekymrer deg for kan skje når barnet ditt
er i barnehagen?» Hvilke risikofaktorer er til stede? Hensikten er å avdekke forhold
som kan gi helseskade.
B. Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? (vurdering) Når risikofaktorene er
kartlagt, vurder sannsynligheten for at de er til stede. Bruk fastsatt inndeling på
sannsynlighet og konsekvens (se eksempler i vedlegg).
Resultatene settes inn i en risikomatrise, hvor det kommer fram hvor stor risikoen er
for de ulike forhold.
C. Tiltak og videre arbeid (plan). De foregående trinn sikrer en systematisk
gjennomgang av virksomheten og gir et godt utgangspunkt for definering av
oppgaver, prioritering av tiltaksområder og lage handlingsplaner i prioritert
rekkefølge.
I vedlegg 1-4 er det ulike eksempler på skjemaer for kartlegging,
risikoanalyse/vurdering og handlingsplan.
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7.

Avvik

Regelverket er samfunnets kvalitetskrav til tjenestene på vegne av brukerne.
Alle hendelser som innebærer brudd på regelverket regnes som avvik. Et godt
system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God
avviksbehandling dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor
det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen.
Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av
dokumentasjonen som må legges til grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et
systematisk arbeid for å redusere risiko i virksomheten vil over tid redusere antall
avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra til at virksomheten når
sine mål.
En viktig del av internkontrollen er et levende avvikssystem. For at det skal fungere
må man ha en kultur der det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på
alle nivåer melder fra om avvik. Det må også være en trygghet for at avvikene følges
opp og håndteres seriøst. I enhver virksomhet er det et lederansvar å sørge for at
regelverket blir fulgt, også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Lederen har
dermed også hovedansvaret for at et system for å håndtere avvik er etablert og blir
fulgt opp. Alle medarbeidere skal bidra til at virksomheten lærer av sine feil. Evnen til
å lære av feil øker dersom dere har et godt system og en felles kultur i virksomheten
for å avdekke, melde og følge opp avvik.
For mer informasjon om avvik, se brosjyre; Det er bedre å lære av en feil enn å
gjenta den – Arbeidstilsynet m.fl.:
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=248179

8.

Hvordan vedlikeholde systemet

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må virksomheten også,
regelmessig, gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det er
oppdatert, har fungert i praksis eller bør endres. Se eksempel vedlegg 8 årshjul.

Vedlegg
I vedleggsdelen finnes eksempler på skjemaer og rutiner. Disse må gjennomarbeides
og tilpasses den enkelte virksomhet før de tas i bruk. Har kommunen fastsatt maler,
rutiner og metoder som skal brukes?
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Vedlegg 1: Eksempel på risikoanalyse med handlingsplan
A) Først utføres kartlegging (finn farekildene):
1. Hva kan gå galt?

Identifisert risiko

1. Eksempel 1: Skade ved bygging av lekehytte
2. Eksempel 2: Henge fast I persiennesnor
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9

B) Deretter vurdering: Skjema for risikoanalyse
Fyll ut skjema

2.

Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge

Arbeid og forhold i
virksomheten som kan
medføre risiko (farer og
problemer)

3

Eksempel 1:
Skade ved bygging av
lekehytte
Eksempel 2:
Henge fast i persiennesnor

2

1

3

2

X

X

X

X

Forbigående skade

Til slutt prioriteres under
høyeste produktverdi.
(Se de to eksemplene
nederst.)

Varig skade



Kan føre til

Død

Multiplisere tallene over
kryssene og før
sammen opp under
produkt.

Kan skje

Tenkelig



Konsekvenser

Har skjedd

Sett inn kryss i hvert
fagfelt for hver
horisontale linje.

Sannsynlighet

Har skjedd flere ganger



1.

1

produkt

6

3

Prioritet

1

2
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C) Handlingsplan
Virksomhetens navn:………………………
Deltatt ved utarbeidelse: ………………………………………………..
Dato: ………………….
Planen gjelder for perioden: ………………………

Forhold som kan medføre risiko

Tiltak

Skade ved bygging av
lekehytte





Henge fast i persiennesnor

Frist for
gjennomføring

Ansvarlig
for
gjennomføring

Gjennomført dato

Lage rutine som sikrer at barna
ikke er alene.
Barn får opplæring i bruk av
verktøy
Innvendig persienner fjernes og
erstattes med motorisert
utvendig solavskjerming
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Vedlegg 2: Eksempel utdrag av risikovurdering, EQS Hamar
A) Først utføres kartlegging (se eksempel på skjema i vedlegg 1A)
B) Deretter vurdering: Skjema for
risikoanalyse
Eksempel på skala for vurdering av sannsynlighet og konsekvens

C) Til slutt: Overfør til en handlingsplan i prioritert rekkefølge (se eksempel på
skjema i vedlegg 1C).
12

Vedlegg 3: Eksempel på skjema for risikovurdering fra Frisk HMS
A) Først utføres kartlegging (se eksempel på skjema i vedlegg 1A)
B) Deretter vurdering: Skjema for risikovurdering

HMS-risikovurdering
Arbeidssted/seksjon:
Dato:
Hvem har deltatt:

Risikoelement nr.:

/beskrivelse:

Sannsynlighet

1

2

Konsekvens

3

4

5

1

2

Forslag til tiltak

3

4

5

Sannsynlighet x konsekvens =
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Risikoelement nr.:

/beskrivelse:

Sannsynlighet

1

2

Konsekvens

3

4

5

1

2

Forslag til tiltak

3

4

5

Sannsynlighet x konsekvens =

14

C) Til slutt: Overfør til en handlingsplan i prioritert rekkefølge (se vedl.1C).
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Vedlegg 4: Lenker til flere eksempler på risikoanalyser:
DagRos: www.rogbr.no/Skjemaer%20og%20meldinger/Dagros.pdf
Brosjyre; Kontroll med risiko gir gevinst – Arbeidstilsynet m.fl.:
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=99053
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Vedlegg 5: Eksempel på prosedyremal (rutinemal) med
innholdsbeskrivelse (eksempel fra EQS)

Hensikt
Kort beskrivelse av hva man vil oppnå med prosedyren/rutinen, hvorfor den lages og
hva kan gå galt hvis den ikke lages.

Omfang
Hvem blir berørt av denne.

Ansvar for prosedyren
Hvem har ansvar for utarbeidelse av prosedyren/rutinen og ansvar for etterlevelse av
prosedyren/rutinen. Hvis flere er involvert, angis ansvar på nytt før hver handling.

Definisjoner
Definisjoner av ord og uttrykk som brukes i prosedyren/rutinen.

Arbeidsbeskrivelse





Trinnvis beskrivelse av hvordan en aktivitet skal gjennomføres.
Gjerne i sjekkpunkter eller flytdiagram
Enkelt og konkret språk, unngå forkortelser
Kortfattet og enkel beskrivelse av
- Hvilke krav stilles
- Hva skal utføres av hvem
- Når, hvor og hvordan skal det gjøres
- Hvilke materialer, utstyr og dokumentasjon skal brukes
- Oppfølging og registrering/rapportering

Referanser
Hensiktsmessig og utfyllende informasjon som vil gi leseren bedre forståelse
av innhold og bakgrunn for prosedyren/rutinen for eksempel paragrafer i lover,
forskrifter, veiledninger etc. samt teori og litteratur.

Vedlegg
Interne koblinger, dokumenter, skjema.
Andre prosedyrer/rutiner, dokumenter, skjemaer, retningslinjer, sjekklister i og
utenfor kvalitetssystemet som skal utfylle og forklare denne.

17

Vedlegg 6: Eksempel på rutiner
Rutinens navn

Rutine for opplysnings og informasjonsplikt § 5
Utarbeidet av:
Dato:
Sist revidert av:
Dato:

1. Formål
Holde foresatte og kommuneoverlegen/miljørettet helsevern orientert om forhold ved
barnehagen/skolen som kan ha negativ innvirkning på helsen.
2. Omfang
Det gjelder f.eks. inneklimamålinger som viser avvik, vannlekkasjer, sikkerhetsmessige forhold,
byggearbeider som kan forårsake ulykkesrisiko, luftforurensning, støyplager, og andre forhold i
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv som er av helsemessig betydning.
3. Ansvar:
Rektor, styrer, eier
4. Beskrivelse:
Generelt : Informasjon til foreldre gis som hovedregel skriftlig, og legges vanligvis ut på
barnehagens/skolens nettsider. I visse tilfeller kan det også være behov for et informasjonsmøte,
eier sørger for organisering og innkalling til møte.
Ved oppstart av nytt barnehageår gis alle foreldre skriftlig generell informasjon om
barnehagen/skolen. Informasjon finnes også tilgjengelig på barnehagens/skolens nettsider
Lus/smitte: Informasjon til foreldre i samsvar med anbefalinger fra
smittevernlege/Folkehelseinstituttet
Informasjon til kommuneoverlegen og miljørettet helsevern: Forhold som er av en slik art at de
skal meldes til tilsynsmyndigheten meldes skriftlig. Ved hastesaker, tar styrer/rektor straks kontakt
med tilsynsmyndighet på telefon. Hvis det er usikkert om det skal meldes ta kontakt med
kommuneoverlege og miljørettet helsevern på e-post eller telefon.
5. Avvik
Avvik skal føres i avviksskjema. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes opp.
6. Dokumentasjon
Generelt skriv/info til nye barn/foreldre
7. Referanser
 Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, § 5
 Generell informasjon om barnehagen/skolen
 Årsplan
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Rutinens navn

Dokumentnr.

Side

av

Rutine for tilsynsrunde innendørs og
utendørs
Utarbeidet av:

Godkjent dato

Dato:
Sist revidert av:

Sist revidert

Dato:

1. Formål/hensikt
Kartlegge svakheter, feil og mangler innendørs og utendørs slik at dette kan
utbedres.
2. Omfang
Hele inne- og uteområdet, både for ansatte og elever/barn. Gjennomføres 2 ganger
pr. år. (For eksempel august og januar).
3. Ansvar/myndighet
Leder har hovedansvaret men kartleggingen må foregå i samarbeid med de ansatte
og elevene.
4. Beskrivelse
Forberede og gjennomføre en gjennomgang av virksomhetens inne- og uteområdet i
henhold til vedlagte sjekklister (sikkerhetssjekklister for elevene, vernerundeskjema). I
tilknytning til dette gjennomføres også en vedlikeholdsrunde med fagfolk fra
eiendomsforvaltningen. Mangler og avvik registreres. Etter gjennomgangen holdes et
oppsummeringsmøte, der det uarbeides en handlingsplan (hva, hvem, og når) for
utbedringene.
5. Vedlegg/henvisninger
-

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og tilhørende veileder

-

Arbeidsmiljøloven
Internkontrollforskriften
Sjekkliste for inne- og uteområdet
Vernerundeskjema
Skjema for vedlikeholdsrunde
evt. andre

6. Avvik fra denne rutinen
Feil og mangler rettes opp i henhold til handlingsplanen. Leder er ansvarlig for at feil
og mangler rettes opp og eventuelt tas videre i systemet til. f.eks. eier.

19

Rutinens navn

Dokumentnr.

Side

av

Rutine for behandling av avvik
Utarbeidet av:

Godkjent dato

Dato:
Sist revidert av:

Sist revidert

Dato:

1. Formål/hensikt
Avdekke avvik ved virksomheten og rette disse
2. Omfang
Hele virksomheten.
3. Ansvar/myndighet
Den som oppdager avviket er ansvarlig for å melde det til leder.
Leder av virksomheten er ansvarlig for utbedring av avvik og tiltak som hindrer
gjentagelse.
4. Beskrivelse
Den som oppdager avvik fører dette inn i avviksskjema eller evt.
skademeldingsskjema. Om ikke forhold kan rettes umiddelbart eller av leder, må det
utarbeides en handlingsplan med tidsfrist for å rette det aktuelle avviket.
5. Vedlegg/henvisninger


Avviksskjema



Skademeldingsskjema – barn



Andre elektroniske skjema

6. Avvik
Feil og mangler rettes opp i henhold til handlingsplanen. Leder er alltid ansvarlig for at
feil og mangler rettes opp og eventuelt tas videre i systemet til. f.eks. eier.
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Vedlegg 7: Eksempel på sjekkliste for sikkerhet inne- og ute i
barnehage

Sjekkliste for sikkerhet inne i barnehager
Hensikten med sjekklisten er å legge til rette for et rutinemessig tilsyn for å forebygge ulykker
inne i barnehagen. Denne sjekklisten må sees på som en veiviser i det ulykkesforebyggende
arbeidet. Barnehagene oppfordres til å lage egen sjekkliste tilpasset egen virksomhet, som
en del av internkontrollsystemet.
Ja

Nei

Tiltak/merknad

Generelt
Hvis det er trapp og hems i barnehagen, er
gelender/rekkverk slik utformet at det ikke innbyr til
klatring? Er rekkverket høyt nok?
Hvis gelender/ rekkverk har stående sprosser, er
åpningen mellom disse maks. 10 cm?
Hvis barnehagen har trapper med åpne trinn, er
åpningen mellom disse maks. 10 cm?
Er trappen sikret med grind både oppe og nede?
Er vinduene sikret slik at de ikke kan åpnes mer
enn 10 cm i luftestilling?
Er vinduer og andre områder frie for snorer, løkker
(f.eks til persienner, liftgardiner) som kan innebære
kvelningsrisiko?
Har dører med store glassfelt sikkerhetsglass
(laminering) slik at barna ikke skader seg, selv om
de skulle falle eller løpe mot det?
Er store glassfelt godt merket slik at de er godt
synlige?
Er dørene sikret slik at barna ikke kan klemme
fingrene sine?
Er barnehagen utstyrt med tilfredsstillende
brannvarslingsanlegg og brannslukningsutstyr?
Er eventuelle kjølerom, fryseskap eller tørkeskap
mulig å åpne innenfra for et barn?
Har barnehagen førstehjelpsutstyr og er det
forsvarlig plassert?
Vet de ansatte hvordan førstehjelp ytes?
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Har barnehagen en beredskapsplan slik at en vet
hva som skal gjøres i en eventuell
ulykkessituasjon?
Oppholdsrom
Er stikkontakter barnesikret?
Har panelovnene maksimum 60 0C i
overflatetemperatur?
Har evt. vedovner nødvendig skjerming?
Er møblene solide og stødige?
Er møblene uten skarpe hjørner og kanter?
Er giftige planter fjernet?
Er bokhyller/reoler festet til veggen?
Hvis det er ribbevegger i barnehagen, ligger det en
stødig madrass med god støtdemping i
nedfallsområdet under bruk?
Leker
Er leker som brukes av god kvalitet
(sikkerhetsmessing og renholdsvennlig)? Er det
laget rutine for innkjøp av trygge leker?
Blir lekene jevnlig sjekket og vedlikeholdt?
Er lekene slik at de ikke har løse deler som barn
kan sette i halsen eller på annen måte skade seg
på?
Er tusjer og fargestifter giftfrie?
Kjøkken
Er komfyren barnesikret?
(veltesikring, kasserollevern og steikovnsdør med lav
overflatetemperatur og sperre)

Er blandebatteriene som er tilgjengelige for barna
skåldesikre?
Oppbevares husholdningskjemikalier, medisiner og
skarpe og spisse gjenstander som kniver, sakser
o.l. innelåst eller utenfor barnas rekkevidde?
Bad/toalett
Har baderommet sikrede skap/skuffer for
oppbevaring av toalettartikler og vaske- og
rengjøringsmidler?
Er kranene som er tilgjengelige for barna
skåldesikre.
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Sjekkliste for sikkerhet ute i barnehager
Fordi utelekeområder er svært forskjellige, er det vanskelig å komme med en fullstendig liste
over sjekkpunkter for det ulykkesforebyggende arbeidet. Denne sjekklisten må ses på som
en veiviser i forhold til hvordan en tenker ulykkesforebygging. Barnehagen oppfordres til å
lage en egen sjekkliste tilpasset eget utelekeareal, som en del av barnehagens
internkontrollsystem.
Det som ser farlig ut, kan være farlig, men det som ser trygt ut skal være trygt!
Ja

Nei

Tiltak/merknad

Er utelekeområdet inngjerdet?
Er utformingen av gjerdet trygt? (tilstrekkelig høyde
(ta hensyn til snø), ikke klatrebart, ikke åpninger på
toppen mellom stående bord som overstiger 4,5 cm
i bredde og 4,5 cm i dybde.)
Er bakkeoverflaten godt drenert slik at vanndybde
over 10 cm unngås?
Er overflaten fri for glasskår, rustne spikre o.l?
Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko
støtdempende underlag? (f.eks. 40 cm siktet, ikke
byggbar sand)

Er alle konstruksjoner/apparater godt festet?
Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller
skarpe kanter som barna kan falle ned på eller
snuble i?
Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd?
Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og
spissene bøyd?
Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene
utformet slik at de ikke kan klemme fingre?
Er det oppbremsingsflate på slutten av sklier?
Ved frittstående sklie; er det sklisikker plattform
øverst ved rekkverket som går naturlig over i selve
sklia?
Er huske/vippesetene av støtdempende materiale?
(f.eks. bildekk)

Er lekeapparatene slik utformet at barna ikke kan
henge seg fast?
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(f.eks. at det ikke skal være åpninger som er mellom 9
og 23 cm.)

Har barnehagen en trygg akebakke?
(oppbremsingsflate uten farlige hindringer.)

Er uteområdet fritt for stikkbusker og/eller giftige
planter/busker?
Er adkomstvei og uteplass tilfredsstillende måket
og strødd på vinterstid?
Er det montert snøfangere på skråtak over
lekeområdet /innganger
Er farlige skrenter og stup sikret?
Er ulike lekeapparater plassert slik at de ikke står i
veien for hverandre eller kommer i konflikt med
andre lekeaktiviteter? Dette gjelder også huskenes
utsvingsområde.
Er støpte fundamenter på lekeapparater avsluttet
minst 20 cm under bakken og tildekket med
fyllmasse?
Blir lekeapparater og tremateriale jevnlig sjekket for
råte-, rust-, brudd-, og slitasjeskader? (også tau ,
bolter og oppheng)
Er andre risikofaktorer fjernet/sikret som tauverk
hengt opp i trær, redskapsboder, stiger etc.
Er sikkerhet på fast turplass i naturen (bål, kniver,
redningsvest etc) ivaretatt?
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Vedlegg 8: Årshjul
Et eksempel:

MND
August

OPPGAVE

ANSV.

Hovedettersyn av lekeplassutstyr

Innleid firma

Sikkerhetssjekkrunde inne og ute

HMS-gruppa

Vernerunde

HMS-gruppa

Risikovurdering

Styrer/rektor

Vedlikeholdsrunde, avdekke
vedlikeholdsbehov

Eiendoms
Forvaltning

Sjekk av førstehjelpsutstyr

Kontorleder

Vask av leker

Ped.ledere

Brannøvelse

Styrer/rektor

Sjekk ventilasjonsanlegg og filterskift

Vaktmester

Gjennomgang og oppdatering av IKsystem

Styrer/rektor

Vask av leker

Ped.ledere

Førstehjelpskurs

Styrer/rektor

Vask av leker

Ped.ledere

November

Vask av leker

Ped.ledere

Desember

Vask av leker

Januar

Sikkerhetssjekk av gymsal

Innleid firma

Sjekkrunde inne og ute

HMS-gruppa

Sjekk av førstehjelpsutstyr

Kontorleder

Vask av leker

Ped.ledere

Februar

Vask av leker

Ped.ledere

Mars

Sjekk av brann- og el.anlegg

Vaktmester

Vask av leker

Ped.ledere

Trivselsundersøkelse

Styrer/rektor

Vask av leker

Ped.ledere

Sjekkrunde inne og ute

HMS-gruppa

Vask av leker

Ped.ledere

Hovedrengjøring

Eiendom

Vask av leker

Ped.ledere

September

Oktober

April

Mai

Juni

ANDRE OPPG.
Mottak av nye ansatte
og vikarer

Foreldresamtaler

Sosialt arrangement

Juli
Utførte oppgaver kvitteres for i en kvitteringsliste.
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Vedlegg 9: Kvitteringsliste

KVITTERINGSLISTE
Aktivitet

Dato

Avvik

Ansvar for
oppfølging

Kommentarer

Oppdatering IK-system,
internrevisjon
Brannøvelse
Førstehjelpskurs
Førstehjelpsutstyr
Sikkerhetssjekkrunde
inne

Vaktmester

Sikkerhetssjekkrunde
ute

Parkvesenet

Hovedettersyn
lekeplass
Sikkerhetssjekk gymsal
Risikovurdering
Vernerunde (inkludert
vurdering av inneklima
etc)
Vedlikeholdsrunde
Hovedrengjøring
Serviceavtaler
Filterskift, ventilasjon
Legionellaforebygging i
dusjanlegg
Vask av leker
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