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Innemiljø 

Bomiljø 
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Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,  

 

Å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet 

biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha 

negativ innvirkning på helsen.  
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Miljørettet 
helsevern 

Rådgivning 

Tilsyn 

Overvåkning 
og varsling 

Skoler og 
barnehager 

Badeanlegg mm 

Frisør, hudpleie, 
tatovører 

Alle tema 

Alle tema 

Solarier 

5 



 

Med barns miljø menes miljøet både i innendørs arealer og på 

uteområder som ligger på enhetens eiendom, i umiddelbar 

tilknytning til denne og andre områder som virksomheten drives på. 

  

Forskriften gjelder også når barn er på utflukter og turer. 

 

Formålet understreker betydningen av at barna skal ha et 

helsefremmende miljø og ikke bare beskyttes i mot risiko. 
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Folkehelseloven 

Forskrift om 
miljørettet 
helsevern 

Forskrift om 
miljørettet 
helsevern i 
skoler og 

barnehager 

Opplæringslovens 
§ 9a 

Plan- og 
bygningsloven 

Arbeidsmiljø 
loven 

Barnehage-
loven 

Forskrift om 
brann-

forebyggende 
tiltak 

Forskrift om 
sikkerhet på 

lekeplassutstyr 

Andre 
relevante lover 

7 



 I begrepet allment akseptert måte ligger det en 
forutsetning om at også regelverk som 
reguleres tilsvarende eller tilgrensende 
områder skal være oppfylt.  

 Det vises til produktsikkerhet, bygninger, 
matservering.  

 Bestemmelsen må også sees i sammenheng 
med opplæringslov, barnehagelov, plan og 
bygningslov og arbeidsmiljølov. 
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Status godkjenning pr dato i Midtre Namdal etter tilsyn 

2005-6 og tilsyn 2010-12 
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At forskriftskravene er oppfylt.  

 

Det er ikke anledning til å gi midlertidig godkjenning. 

      

I praksis innebærer dette: 

 At tilstrekkelig dokumentasjon relatert til ansvar, oppgaver og rutiner foreligger 
(internkontroll – miljørettet helsevern) både for skolens eier, bygningsansvarlig og 
rektor/styrer/daglig leder. 

 

 At rutinene er: 

  satt i drift 

 kjent blant de som skal benytte dem  

 og er i bruk 

 

 At bygning og uteområdet har tilstrekkelig kvalitet og sikkerhet, blant annet inneklima 
og lekeutstyr 

 

 Godkjenningsmyndigheten kan i alvorlige saker tilbakekalle godkjenningen 
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Tilsyn 

Vurdering av kvalitet på 
internkontroll (IK)-

dokumentasjon 

Samtaler med ansatte og 
ledere 

Befaring 

Verifisere av rutiner er kjent 
og blir fulgt 

Motta informasjon om 
forbedringsmuligheter og 

avvik 

Gjennomgang av den totale 
bygningsmassen. 

At både skoleeier, 
bygningsansvarlig og 

rektor/styrer har et IK-system 
som dekke kravene. 

Vurdere trivsel, trygghet og 
samhold 

At IK-systemet er oppdatert og 
i bruk. 

At de nødvendige objektive  
bevis foreligger på at 

kontroller og rutiner er 
gjennomført. 

Verifisere at nødvendig 
kunnskap er tilstede 

Gjennomgang av uteareal og 
andre bruksområder 
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Funn 

Kritiske avvik 

Avvik 

Merknader 

Normal frist 3 mnd. 

Anbefaling og råd 

Funn som kan medføre 
en umiddelbar fare for liv 

eller helse 

Kort frist for korrigering 

Brudd på bestemmelse i 
lov eller forskrift 

Fritt opp til tilsynsobjekt 
om tiltak iverksettes 

Uoverensstemmelse med 
krav til god praksis 
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Miljørettet 
helsevern i 
skoler og 

barnehager 

§ 24. Avfalls-
håndtering 

§ 23. Sanitære 
forhold 

§ 8. Beliggenhet 

§ 5. Opplysnings- og 
informasjonsplikt § 4. Ansvar, 

internkontroll 

§ 9. Utforming og 
innredning 

§ 10. Mulighet for 
aktivitet og hvile 

§ 11. Måltid 

§ 12. Psykososiale 
forhold 

§ 13. Rengjøring og 
vedlikehold 

§ 14. Sikkerhet og 
helsemessig 
beredskap 

§ 15. Førstehjelp 

§ 16. Tilrettelegging 
basert på opplysninger 

om helseforhold 

§ 17. Smittevern 

§ 21. Lydforhold 

§ 18. Røyking 

§ 19. Inneklima / 
luftkvalitet 

§ 20. Belysning 

§ 22. Drikkevann 

§ 6. Krav om 
godkjenning 

§ 7. Generelle krav 
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Veilederen beskriver en praksis eller fremgangsmåte 

som må anses å gjenspeile faglig forsvarlighet 

og/eller god praksis. 

 

Dette betyr at andre aktuelle og relevante lovverk 

som har betydning for barns helse skal være oppfylt 

før godkjenning kan gis. 

 

(Herunder blant annet brannlovgivning, plan- og bygning, nærings-

middelhygiene, el-sikkerhet, produktsikkerhet, opplæringslovens § 9a) 
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 Veilederen angir og oppsummerer forutsetningene for «god 
praksis» 

 

 Egne veiledere for både skoler og barnehager, like hovedtrekk 
men noen nyanser i teksten. 

 

 Veilederen skal stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som 
sikrer at elever og barns miljø blir ivaretatt ved planlegging i nye 
og eksisterende skoler og barnehager 

 

 At virksomheten kontinuerlig forbedrer sine tjenester 

 

 

 Målgrupper for veilederen er: 
 Skolens eier (kommunen, eller for private – styret) 

 Leder 

 Skolemiljøutvalg 

 Elever 

 foresatte 
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 Veilederen er ikke i seg selv rettslig bindende, men kan 
inneholde referanser til bestemmelser og beslutninger 
som er gitt med bindende virkning. 

 

 Veilederen beskriver en praksis og fremgangsmåte 
som må anses å gjenspeile faglig forsvarlighet 

 

 Den som velger løsninger som avviker fra veilederens 
anbefalinger, må være forberedt på å kunne 
dokumentere og begrunne sine valg. 

 

 Særlig gjelder dette når veilederens anbefalinger 
knytter seg til spørsmålet om forsvarlig drift. 
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§ 2. Virkeområde: 

 

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og 

drift av: 
 

 Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg 

for  barn under skolepliktig alder når: 

a) Virksomheten er regelmessig, og 

b) Tilbyr en ukentligoppholdstid på mer enn 10 timer, og 

c) Antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere 

 Grunnskoler, SFO 

 Videregående skoler, elevheim, internat 

 Andre typer læreinstitusjoner skal vurderes ut i fra den generelle forskriften om 

miljørettet helsevern 

 Opplæring i eget hjem er unntatt fra bestemmelsene 
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God praksis forutsetter følgende: 

 Et etablert internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en 

systematisk måte. 

 Internkontrollsystemet skal være skriftlig iht. internkontroll-forskriftens § 5. 

 Det er foretatt en avklaring av roller og ansvar iht. forskriftens bestemmelser mellom 

involverte enheter ved virksomheten. 

 Alle regelverkkrav er samlet i ett internkontrollsystem 

 Miljørettet helsevern 

 Helse, miljø og sikkerhet 

 Internkontroll- mattrygghet 

 Personvern 

 Utarbeidelse og regelmessig oppdatering av IK, skjer i samarbeid med eier, ansatte, og 

foresatte/foreldre gjennom virksomhetens samarbeidsorganer. 

 Eier har tilrettelagt for at virksomheten kan oppfylle forskriftens krav 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Rutiner som sikrer at tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og barna får 

nødvendig informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ 

innvirkning på helsen. 

 

 Rutiner for oppfølging av opplysningsplikten. Varsling til riktig instans når det 

oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse og trivsel. 

 

 Virksomheten og helsemyndigheten (for. eks. kommuneoverlege, helsesøster, 

miljørettet helsevern) samarbeider om utarbeidelsen av rutiner, for hva som skal 

varsles og til hvem når det gjelder forhold som kan ha negativ innvirkning på 

helsen. 
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 Klager på inneklima 

 Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid 

 Utilfredsstillende renhold 

 Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt eller sikkerhetsmessige utfordringer 

 Forhold som kan forårsake smitte blant barn og ansatte 

 Utfordringer i det psykososiale miljøet 

 Alvorlige skader og hendelser barn har vært utsatt for 

 Manglende godkjenning eller funn av avvik fra forskriften som har blitt avdekkes etter 

tilsynsbesøk 

 Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler 

 Eksterne forhold som virksomheten selv ikke er ansvarlig for, for eksempel støyende 

anleggsarbeid på nabotomt 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Virksomheten har godkjenning etter denne forskriften ved oppstart. 

 

 Ansvar og roller mellom virksomhetseier og rektor/styrer/ daglig leder er 

avklart med hensyn til godkjenning, drift og vedlikehold. 

 

 Vedtatt vedlikeholdsplan inngår i godkjenningen av virksomheten. 

 

 Virksomhetseier og rektor / styrer / daglig leder har en aktiv rolle for å 

påse at miljøet i den enkelte virksomhet er forsvarlig og iht. forskriftens 

krav. 

 

 Rutiner for samarbeid mellom virksomhetens leder og virksomhetseier om 

forvaltning, drift og vedlikehold. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 Rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold (jfr. internkontrollforskriften HMS) 

 

 Risikovurdering av forhold som omhandles i forskriften og som kan ha 

betydning for barnas helse og miljø. (uteområdet, lokaler, næringsmidler, brann) 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeidsparter, 

for eksempel planmyndigheten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og andre 

med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for virksomheten. 

 

 Rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse og miljø-faktorer som kan ha 

innvirkning på barnas helse og trivsel, vurderes ved valg av beliggenhet. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Utforming og innredning av virksomheten ivaretar formålsbestemmelsen og de 

forhold som forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 

omhandler. 

 

 Universell utforming er lagt til grunn ved utforming av nye virksomheter og ved 

endring/renovering som krever ny søknad etter plan- og bygningsloven. 

 

 Rutiner som sikrer nødvendig tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser 

før de starter ved virksomheten og eventuelt dersom behov for tilpasning 

oppstår. 

 

 Utearealer som tilrettelegger for variert fysisk aktivitet og ivaretar behovet for 

sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet) og universell utforming. 

 

 Det kan dokumenteres rutiner for et godt og effektivt renhold og avfalls-

håndtering både med hensyn til utearealer og bygninger. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 Inne- og uteområdene er organisert slik at de fremmer barnas motoriske 

utvikling og behov for fysisk utfoldelse for ulike aldersgrupper og ulike 

funksjonsnivå. 

 

 Inne- og uteområdene gir rom for egen- og voksenstyrt aktivitet, for rolig lek og 

sosialt fellesskap. 

 

Spesielt for barnehage: 

 Hvilerom i barnehage skal tilfredsstille de grenseverdier på inneklimafaktorer 

som oppgitt i § 19. 

 

 Følgende hensyn er ivaretatt ved valg av plassering av vogner når barn skal sove 

ute: 

 Overdekking og skjerming for vær og vind 

 Tilsyn fra personalet 

 Skjerming fra dyr (f.eks. katter) 

 Mulighet for evakuering 

 

 Regler for når barna skal sove og leke ute er utarbeidet i samråd med foresatte 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Rutiner som sikrer god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid og 

tilsyn med voksenperson. 

 

 Rutiner for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med råd og 

regelverk fra Mattilsynet. 

 

 Rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter for mat. 

 

 Helsedirektoratets «Råd om mat og måltider i barnehagen» /»Anbefalinger om 

mat og måltider i skolen» legges til grunn ved matservering og planlegging av et 

sunt kosthold. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 Oversikt over det psykososiale miljøet i virksomheten. 

 

 Plan for virksomhetens systematiske og kontinuerlige arbeid for å oppnå et godt 

psykososialt miljø, og rutiner for oppdatering og oppfølging av planen. 

 

 Metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging av eventuelle 

hendelser. 

 

 Rutiner for samarbeid mellom virksomheten og foreldrene om det forebyggende og 
holdningsskapende arbeidet. 

 

 Rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, helsesøster, PPT og barnevern. 

 

 Rutiner for håndtering av alvorlige uforutsette hendelser som ulykker, dødsfall etc. 
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§ 13. God praksis forutsetter følgende: 

 

 Oppdatert renholdsplan som omfatter daglig og periodisk renhold, renhold på 

uteområdet og tekniske anlegg, samt bestemmelser om hvor ofte planen skal 

revideres. 

 

 Renholdsplan for nybygg og større ombygginger foreligger også i byggeprosessen. 

 

 Regler for hvordan barn, ansatte og andre som bruker virksomhetens inne- og 

uteområder kan bidra for å forenkle renhold og vedlikehold ved for eksempel 

oppbevaring av yttertøy, bruk av innesko, ordenselevers ansvar. 

 

 En renholdsansvarlig er utpekt som har daglig kontakt med renholderne. 

 

 Rutiner for håndtering av bortfall av renholdet i perioder med for eksempel sykdom 

eller streik. 

 

 Eier / leder av virksomheten sørger for at renholdspersonell har nødvendig 

kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning. 

 

 Vedtatt plan for vedlikehold av bygningsmassen. 

31 



32 



 

 
§ 14 God praksis forutsetter følgende: 

 Avklaring av roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet og helsemessig beredskap 

internt og ovenfor andre involverte enheter, for eksempel en eiendomsavdeling. 

 

 Jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for virksomhetens forebyggende arbeid. 

 

 Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner, samt rutiner og utstyr for håndtering av 

ulykkes- og faresituasjoner. 

 Opplæring i sikkerhetsarbeid og bruk av sikkerhetsutstyr. 

 

 Rutiner for sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor virksomhetens område som 

både ansatte, barn og foresatte er kjent med. 

 

 Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker. 

 

 Foresatte og barna (i barnehage, de eldste barna) involveres når det gjennomføres 

vernerunder. 

 

 Sjekklister og inne- og uteområdet. (herunder komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, 

sjekk av overflatetemperatur på ovner) 

 

 Beredskapsgruppe med spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde virksomhetens 

beredskapsplan. 
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 Kommunen har det overordnede ansvar. 

 Rektor/styrer har virksomhetsansvar for risikoanalyser, 

beredskapsplaner, tiltakskort. 

 At alle ansatte har kunnskap om risikosituasjoner og fått 

opplæring i sikkerhetsprosedyrer. 

 Forebygging 

 Beredskapsplan m/tiltakskort 

 Oppfølging på kort og lang sikt 

 Samarbeidsrelasjoner med nødetatene. 
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§ 15  God praksis forutsetter følgende: 

 

 Alle ansatte, herunder vikarer og praktikanter får opplæring i førstehjelp og kompetansen 

vedlikeholdes jevnlig. 

 

 Hvilke ansatte som har deltatt på førstehjelpskurs og kurs i livredning dokumenteres. 

 

 Ansatte med ansvar for svømmeopplæring eller er med barn på tur til vann/sjø/basseng, 

har årlig oppdatert kompetansebevis for «Livredning for personale i skole og barnehage», 

jfr. opplæringslovens §12-1 og rundskriv I-2008-Utdanningsdirektoratet. 

 

 Alle ansatte vet hvor førstehjelpsutstyret oppbevares og kan benytte det. 

 

 Det finnes «førstehjelpspakker» som tas med på tur. 

 

 Plasseringen av utstyret er vurdert i forbindelse med risikovurderingen. 

 

 Førstehjelpsutstyret kontrolleres og etterfylles regelmessig. 

 

 Rutiner for varsling av foresatte ved uforutsette hendelser og uhell. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Rutiner som sikrer at virksomheten får innhentet og iverksatt tiltak for de 

opplysningene foreldre/foresatte ønsker å overlevere til virksomheten om 

barnets helsetilstand. 

 

 Rutiner for legemiddelhåndtering, herunder oppbevaring og utlevering av barnas 

medisiner, er utarbeidet i samarbeid med kommunehelsetjenesten/ 

helsestasjonen. 

 

 Underskrevet taushetsløfte. 

 

 Rutiner for legemiddelhåndtering i forhold til tilrettelegging for barn som 

trenger særlig oppfølging. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 Rutiner som sikrer at faglige råd fra Folkehelseinstituttet følges. 

 

 Rutiner for varsling til smittevernlege om utbrudd av smittsomme sykdommer. 

 

 Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved utbrudd eller hyppig forekomst av 

smittsomme sykdommer. 

 

 Rutiner for desinfeksjon av varmtvannsanlegg for å forebygge fremvekst og 

spredning av legionella. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Dokumentasjon gjennom internkontrollsystemet på at virksomhetens ute- og 

inneområder er fullstendig tobakkfrie fra 1.6.2014. 

 

 Elevene er tobakksfrie i skoletiden. 

 

 Informasjon til foresatte og foreldre om skadevirkninger av røyking, passiv 

røyking og snusbruk for barn. 

 

 Tobakksforebyggende arbeid. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 Virksomheten kan dokumentere et tilfredsstillende inneklima. 

 

 Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima benyttes for 

planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende bygninger, samt ved 

endringer i driften. 

 

 Rutiner for håndtering av klager på inneklima foreligger. 

 

 Det foreta regelmessig inneklimakartlegging. 

 

 Virksomheten oppfordrer barna til medvirkning for et best mulig inneklima. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Tilfredsstillende belysning og tilgang på dagslys i undervisnings-, leke- og 

oppholdsrom. 

 

 Lyskulturs normer for belysning innendørs og på uteområdet legges til grunn 

for planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende bygninger, samt ved 

endring i driften. 

 

 Det gjennomføres regelmessige vurderinger av belysningen i virksomheten, 

både innendørs og på uteområdet i samarbeid med ansatte og 

foreldre/foresatte. 

 

 Skoleeier har rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning, samt for 

håndtering av klager på belysning. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Lydisolasjon mellom rom, samt utforming og akustikk som sikrer 

tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse. 

 

 Norsk standard 8175 om lydforhold legges til grunn for planlegging av nye eller 

ved rehabilitering av eksisterende bygninger, samt ved endringer i driften av 

bygningen. 

 

 Det gjennomføres regelmessige vurderinger av lydforholdene ved virksomheten, 

både innendørs og på uteområdet. 

 

 Aktivitetene er tilrettelagt slik at innendørsstøy reduseres mest mulig. 
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God praksis forutsetter følgende: 

 

 Virksomheten har en godkjent drikkevannstilførsel. Det gjelder uansett størrelse 

på virksomheten. 

 

 Rutiner for melding av svikt ved vannkilden eller kvaliteten på drikkevannet. 
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§ 23 God praksis forutsetter følgende: 

 

 Antall toaletter/håndvasker er lett tilgjengelige og tilpasset behovet til skolen. 

 

 Minst et toalett pr. 20. elever og minst ett skal være rullestolstilpasset. 

 

 Toalettene er lett tilgjengelige og minst ett nås i fra uteområdene. 

 

 Alle toaletter har såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann. 

 

 Barnehagen har et eget rom for stell av barn som tilfredsstiller standard for våtrom 

 

 Sanitæranleggene har en utforming, kapasitet og standard som er tilpasset virksomhetens 

størrelse og barnas behov både med hensyn til hygieniske forhold og for å hindre mobbing og 

utrygghet. 

 

 Sanitæranleggene rengjøres regelmessig og har god ventilasjon. 

 

 Fysisk og holdningsskapende tiltak for å forebygge krenkende adferd i forbindelse med bruk av 

virksomhetens dusj- og toalettanlegg. 

 

 Minst et toalett er tilgjengelig fra uteområdet. 45 



God praksis forutsetter følgende: 

 En avfallshåndtering som ikke medfører smittefare, luktulemper eller risiko 

for ulemper med skadedyr. 

 

 Rutiner for håndtering av spesialavfall, herunder smittefarlig avfall. 

 

 Avfallsbeholdere er plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig. 

 

 Oversikt over hvem virksomheten kontakter dersom det oppstår problemer 

med avfallshåndteringen. 

 

 Rutiner for eventuell kildesortering/kompostering. 
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De viktigste endringene er oppsummert: 

 

 Foresatte og barn / elever skal involveres mer i det forebyggende arbeidet. 

 

 Det skal drives et kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

 Internkontrollsystemet må omfatte de samme hovedpunktene som 

beskrevet i § 5 i HMS-forskriften. 

 

 Virksomheten må periodisk vurdere ulike inneklimafaktorer og 

dokumentere dette (uavhengig instans bør stå for kartleggingen). 

 

 Varslingsplikten ovenfor foresatte og tilsynsmyndighet er styrket. 

 

 Godkjenningen kan midlertidig trekkes tilbake ved funn av mange avvik og 

/ eller kritiske avvik ved tilsyn. 

49 



 

De viktigste endringene er oppsummert: 

 

 Egen sjekkliste for bygningseier 

 

 Egen sjekkliste for virksomhetseier/rektor/styrer/ daglig leder 

 

 Alle bekreftende «ja»-svar skal kunne dokumenteres ved tilsyn 

 

 Alle «nei»-svar må begrunnes 

 

 Sjekklistene vil bli sendt ut i forkant av tilsyn 

 

 Sjekklistene er ikke uttømmende, det vil i tillegg bli øvet skjønn fra tilsyns-

revisor 
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