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Heftet er i utgangspunktet utarbeidet av Miljørettet Helsevern i Vestfold, men tilpasset 

lokalet forhold i Lister. Hensikten med den lille IK-hjelperen er å komme med forslag til 

hvordan et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv kan bygges opp. Vi tar gjerne imot innspill, gode tips og forslag til 

forbedringer. IK-hjelperen er oppdatert i tråd med veilederne, Miljø og helse i 

barnehagen (IS-2072) og Miljø og helse i skolen (IS-2073) som ble utgitt i 2014. 

Dokumentet vil holdes elektronisk oppdatert på vår hjemmeside:  www.listermhv.no  
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INNLEDNING 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v og tilhørende veiledere, 

Miljø og helse i barnehagen og Miljø og helse i skolen stiller krav til miljøfaktorer som 

kan ha innvirkning på barnas helse.  

Forskriften omtales gjerne som «barnas arbeidsmiljølov», fordi det er barna som er i 

fokus. I en barnehage eller skole brukes de fleste rom både av barn og voksne. Det er 

derfor overlapp i regelverket for miljørettet helsevern (ivaretar barnas miljø) og 

Arbeidstilsynet (ivaretar de ansattes arbeidsmiljø). 

I § 4 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv er det krav til 

internkontroll for å påse at bestemmelsene i forskriften overholdes.  

De fleste barnehager og skoler har etablert rutiner for å sikre barn og voksnes 

arbeidsmiljø. Slike rutiner kan være muntlige eller formidlet som oppslag. Etablering av 

et internkontrollsystem (IK-system) vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de 

rutiner som allerede finnes, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for 

å ivareta alle bestemmelsene i forskriften. 

IK-systemet etter denne forskriften kan innarbeides i IK-system som skal dekke HMS-

lovgivningen 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 vil være avhengig av hvordan virksomheten er 

organisert, f.eks. om den er privat, kommunal eller fylkeskommunal. Videre kan det 

lages en overordnet risikovurdering som gjennomgår alle forhold i forskriften, og som 

også kan inkludere regelverket til Arbeidstilsynet og brannmyndighetene. Begreper og 

ordforklaringer finnes i vedlegg 7. 

 

 

SLIK KOMMER DU I GANG: 
 

1. Bruk kvalitetssystemet som dere allerede har som grunnlag. 

2. Kartlegg lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet og lag en oversikt 

over disse. Regelverk kan lastes ned på www.lovdata.no og veiledere på 

www.helsedirektoratet.no 

§ 4. Ansvar. Internkontroll  

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller 

i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de 

pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomheten eier skal 

påse at det er etablert et internkontrollsystem. 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19951201-0928.html
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen
http://www.lovdata.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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3. Gå gjennom alle paragrafene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv og veileder og vurder hva det innebærer for din virksomhet. 

4. Finn ut hvilke rutiner dere allerede har og hvilke andre rutiner dere har behov for. 
Avklar hvilke rutiner som må lages i samarbeid med andre, f.eks. eiendom 
(bygningsmessige forhold), parkvesenet (kontroll av lekeplassutstyr) og 
skoleadministrasjon i en kommunal virksomhet. Kan for eksempel overordnet 
ledelse lage flere felles rutiner for skoler og barnehager? 

5. Avgjør hvilke rutiner som må etableres og dokumenteres for at bestemmelsene 

skal ivaretas. Lag rutiner som dere har nytte av. 

6. Begynn arbeidet med det enkle og grunnleggende, utvikle det kontinuerlig og 

tenk på det som en varig løpende forbedringsprosess. 

7. Få med alle ansatte i arbeidet. 

 

 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (jf. bilde) 

gir en utdyping av alle tema, og har for hver paragraf en momentliste som det kan 

være nyttig å gjennomgå og sjekke opp mot allerede etablerte rutiner (lenke til 

veilederen se referanser s. 38). 

 

 

 

  

Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på 

slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på barnas 

arbeidsmiljø 
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FORSLAG TIL OPPBYGGING AV INTERNKONTROLLSYSTEMET 

Det er mange måter å bygge opp et IK-system for skole og barnehage på og vi har her 
valgt et eksempel på et todelt system. 

Systemet skal være skriftlig i henhold til internkontrollforskriftens § 5. Det kan være 
elektronisk, papir eller begge deler. Dersom det er elektronisk er det enkelt å legge inn 
linker til lover og forskrifter eller andre henvisninger.  

Det finnes en del elektroniske systemer på markedet som i varierende grad er tilpasset 
denne forskriften. Uansett hvilket system man velger må det tilpasses egen virksomhet. 

Virksomheten skal ha oversikt over alle systemer som er relevante for oppfyllelse av 
denne forskriften. Dersom det er mulig er det en fordel om IK-systemet kan samordnes 
med andre systemer (for eksempel forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) systemer). 
Det kan henvises til veiledere, litteratur og aktuelle permer, f.eks sorg og kriseperm, 
ventilasjonsperm som ikke er beskrevet i internkontrollsystemets rutiner. 

Her er eksempel på innhold i et IK-system: 

 Del A: Styrende del (håndbok) 

o Innholdsfortegnelse 

o Målsetting 

o Organisering og ansvarsområder 

o Rutiner for avvikshåndtering og årlig gjennomgang av systemet 

o Rutinebeskrivelser for etterlevelse av kravene i forskriften 

o Maler (sjekklister, skjema osv.) 
 

 Del B: Dokumentasjonsdel 

o Utfylte skjemaer og sjekklister 

o Gjennomførte kartlegginger, for eksempel rapporter fra sikkerhetskontroll av 
lekeplassutstyr, dokumentasjon på legionellakontroll osv. 

o Gjennomførte risikovurderinger 

o Utfylte handlingsplaner 

o Avviksmeldinger og skaderapporter 

o Annen dokumentasjon  
 

Aller rutiner i systemet bør ha en topptekst som viser nummering, dato for utarbeidelse, 
dato for neste revisjon osv, slik at man lett kan få oversikt. Se eksempler på 
rutineoppbygging i vedlegg 3. 
  
I tillegg er det nyttig å ha et årshjul som beskriver hyppighet og tidspunkt for større 
handlinger, jf vedlagte eksempel (se vedlegg 1). For mer detaljerte tiltak kan det lages 
handlingsplaner. 
 
Videre, er det nyttig å lage en innholdsfortegnelse. For det første er det lettere å finne 
fram i systemet. For det andre, blir man ”tvunget” til å finne en logisk oppbygging.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
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FORSLAG TIL INNHOLD I ET INTERNKONTROLLSYSTEM  
 

 

 

Del A: Styrende del 
 

Elementer som skal inngå i et internkontrollsystem (§4) 

 Mål for barns arbeidsmiljø ved skolen/barnehagen 

 En beskrivelse med avklaring av roller og ansvar i henhold til forskriftens 

bestemmelser mellom involverte enheter som drifter virksomheten. 

(Organisasjonskart/beskrivelse av fordeling av ansvar med kontaktinformasjon 

(for eksempel brannvernleder, HMS leder, ansvarlig for 

renhold/bygningsmessige forhold, sikkerhet på lekeplassutstyr) 

 Rutine som sikrer at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes 

 Oversikt over regelverk og krav som gjelder for virksomheten, spesielt forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med veiledere 

 Rutiner for avvikshåndtering (melding og behandling av uønskede hendelser) 

 Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i forskrift 

 Rutiner som sikrer at nødvendige dokumenter som omfattes av internkontrollen 

er sammenhengende, oppdaterte, kjente, tilgjengelige og aksepterte (opplæring 

og internrevisjon)  

 HMS-årshjul med tidfesting av HMS runder og årlig gjennomgang av rutiner og 

innrapporterte avvik/intern revisjon (årlig gjennomgang av systemet som 

dokumenteres) 

 

  

Virksomheten må tilpasse rutinene etter virksomhetens størrelse, om det 

gjelder en skole eller barnehage. Nedenfor følger en mer utfyllende liste over 

hvilke dokumenter som bør være på plass for at forskriftens krav skal oppfylles. 
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Rutinebeskrivelser for etterlevelse av kravene i forskriften: 

Informasjon og godkjenning (§5 og §6) 

 Rutiner som sikrer at tilsynsmyndighet (kommuneoverlege og miljørettet 
helsevern), ansatte, foresatte og barna/elevene får nødvendig informasjon om 
forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.  

 Rutine for å sikre godkjenning etter forskriften ved ny virksomhet/nybygg, 
bygningsmessige eller driftsmessige endringer, samt rutiner for å søke om 
godkjenning når eksisterende virksomheter uten godkjenning har gjort 
nødvendige tiltak for å overholde forskriften. Dette innebærer en avklaring av 
ansvar og roller mellom eier og leder med hensyn til godkjenning, drift og 
vedlikehold  
 
Generelle krav (§7) 

 Rutine for risikovurdering av forhold som omhandles i forskriften og som kan ha 
betydning for barnas helse og miljø, samt rutiner for å utarbeide tilhørende 
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 
 
Utforming og innredning (§9) 

 Rutiner som sikrer nødvendig tilrettelegging for barn/elever med 
funksjonsnedsettelser før de starter i barnehagen/på skolen og eventuelt dersom 
behov for tilpasning oppstår. 

 Rutine som sikrer at arealnormene ute og inne overholdes, også ved endringer. 
 
Aktivitet og hvile (§10) 

 Rutine som sikrer barna tilfredsstillende sovemuligheter: 
o Beskrivelse av hvor barna sover når det er for kaldt til at de kan sove 

utendørs, og hvordan det tas hensyn til inneklima og sikkerhet. 
Temperaturgrense og hvordan det vurderes når det er for kaldt ute bør 
inngå i rutinen. 

o Beskrivelse av hvordan barna ivaretas ved soving utendørs i vogn: 
 Overdekking og skjerming for vær og vind 
 Tilsyn fra personalet 
 Skjerming fra dyr (f.eks katter) 
 Mulighet for evakuering 

 
Psykososiale forhold (§12) 

 Plan for virksomhetens systematiske og kontinuerlige arbeid for å oppnå et godt 
psykososialt miljø og rutiner for oppdatering og oppfølging av planen, samt 
rutiner for å avdekke og håndtere krenkende adferd. (mobbeplan, trivselsplan 
etc) 

 Samarbeid med PPT, helsestasjon, barnevern 
 

Rengjøring og vedlikehold (§13) 

 Renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og hovedrenhold, (planen må bl.a 
inkludere støvtørking av høye flater, vask av vegger og tak, ventiler mv) 

 Rutiner for revisjon av renholdsplanen 

 Rutine for vask av leker, jf hygieneråd for barnehagen  

 Økonomisk forpliktende/vedtatt vedlikeholdsplan (bygger på jevnlig 
tilstandsvurderinger av bygninger og uteområder) 

 Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg 

https://www.fhi.no/sv/barnehage/forebygging-av-smittsomme-sykdommer/


  
9 

 
Sykdom/ skader/ ulykker/ kriser (§14 og §15)) 

 Rutiner for jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for virksomhetens 
forebyggende arbeid 

 Sjekklister for barnas/elevenes sikkerhet på ute- og inneområdet  

 Rutiner for sikkerhetskontroll av lekeplass, gymsal, spesialrom etc 

 Rutiner for sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor virksomhetens område 

 Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner og øvrige rutiner for ulykkes- og 
faresituasjoner (terror, skyteepisoder, dødsfall, sorg, alvorlig sykdom, barn/elever 
som forsvinner) 

 Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker 

 Rutine som sikrer at 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. 

 Rutine som sikrer at førstehjelpsutstyret (stasjonære og turpakker) kontrolleres 
og etterfylles regelmessig. (kvitteringsliste for kontroll) 

 
Smittevern (§17) https://www.fhi.no/sv/barnehage/ 

 Rutiner som sikrer at faglige råd fra Folkehelseinstituttet følges.  

 Rutine for forebygging av Legionella i dusjanlegg, vannrapport 123  
 

Inneklima og luftkvalitet (§19, §20 og §21) (Jf praktisk inneklimarbeid, 
Helsedirektoratet) 

 Rutine for at virksomheten kan dokumentere et tilfredsstillende inneklima i tråd 
med anbefalte faglige normer for inneklima, bl.a behov for jevnlige 
inneklimakartlegginger, (f.eks CO2, temperaturer, radon, lys, støy). Kartlegginger 
kan innebære rutinemessige målinger og/eller bruk av sjekklister og 
spørreskjemaer for å avdekke problemstillinger.  

 Rutiner for å avdekke, kartlegge, utbedre og dokumentere fuktskader, kan f.eks 
innebære rutinemessig forebyggende kontroll av risikokonstruksjoner som 
krypkjellere, utbedring av akutte eller gamle skjulte skader etc.  

 

Del B: Dokumentasjon 
Her samles hensiktsmessig dokumentasjon på at etablerte rutiner er fulgt 

 Rapporter fra målinger av inneklima, støy, radon og belysning 

 Rapporter fra kartlegging og sanering av fuktskader 

 Innreguleringsrapporter fra ventilasjonsanlegg 

 Utført kontroll av lekeplassutstyr 

 Utfylte sikkerhetsjekklister 

 Utført hovedrengjøring, periodisk renhold 

 Utført brannøvelse, førstehjelpskurs og livredningskurs 

 Registrerte skader og nestenulykker 

 Dokumentasjon av utført vedlikehold 

 Plantegning over oppholdsareal innendørs og situasjonsplan over  
 utelekeområdet med inntegnet størrelse i m² 

 Serviceavtaler 
 

 

 

https://www.fhi.no/sv/barnehage/
https://www.fhi.no/publ/2015/forebygging-av-legionellasmitte---e/
https://www.helsedirektoratet.no/produkter/_/attachment/inline/c2db2a7a-9a65-441d-b22a-b3c824d30d66:5d0739bca771988c576d7f2412d31e7c47e137a7/Anbefalinger%20for%20praktisk%20inneklimaarbeid%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/produkter/_/attachment/inline/c2db2a7a-9a65-441d-b22a-b3c824d30d66:5d0739bca771988c576d7f2412d31e7c47e137a7/Anbefalinger%20for%20praktisk%20inneklimaarbeid%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf
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AVVIKSBEHANDLING 
Alle hendelser som innebærer brudd på regelverket eller virksomhetens rutiner, regnes som 

avvik. 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.  

Oversikt over avvikene må legges til grunn ved risikoanalysen. Et systematisk arbeid for å 

redusere risiko i virksomheten, vil over tid redusere antall avvik og bidra til at virksomheten når 

sine mål.  

For at dette skal fungere må virksomheten ha en kultur der det ikke bare er godtatt, men 

forventet at medarbeidere melder avvik. Det må være en trygghet om at avvikene følges opp og 

håndteres seriøst.  

 

  

Det er mange rutiner som skal skrives ned. Begynn med det som er kjent fra før 

og det som dere ser på som viktigst for barna på deres skole 
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SIKKERHET INNENDØRS OG UTENDØRS 
 

For å ivareta kravet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv § 14 

om sikkerhet og helsemessig beredskap, må det legges opp til et systematisk arbeid i 

internkontrollsystemet. 

Dette området reguleres også av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr som har 

som formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade. Her er et forslag til 

metoder for å arbeide med dette temaet. Risikovurdering er sentralt i dette arbeidet, jf 

neste kapittel og forslag i vedlegg nr.4. 

De viktigste reglene for lekeplassutstyr er listet opp i vedlegg nr.5. Utfyllende 

informasjon finnes i Norsk standard.  

For å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt bør virksomheten utarbeide rutiner og 

sjekklister i IK-systemet som ivaretar forskriftens krav.  

Med det menes for eksempel: 

 Rutinemessig bruk av risikovurderinger (ROS) av inneområdet, uteområdet og 

turer (leirplass, sjø, skog, veg) f.eks årlig. 

 Risikovurdere (ROS) enkeltfaktorer når de er aktuelle, f.eks oppsett av stillas, 

byggearbeider, arrangementer  

 Jevnlig bruk av sikkerhetssjekklister for inne og uteområdet f.eks 

o Korte lister til daglig bruk (sjekke glasskår, sprøyter, steiner under 

husker/lekeapparater, oppsatte tau med løkker, dyreavføring i 

sandkasser, om støtdempende underlag har frosset etc før barna går ut) 

o Mer omfattende lister, jf vedlagte eksempler, kan tilpasses virksomheten 

og f.eks brukes 2 ganger i året, kan benyttes i forbindelse med 

vernerunden 

o Gjennomgang av lekeplass av lekeplasskontrollører eller andre med 

tilsvarende kompetanse en gang i året, gir rapport med alvorsgrad i avvik. 

 Utarbeide sikkerhetsrutiner og justere sjekklister på bakgrunn av 

risikovurderinger, f.eks rutiner for tur, leirplasser (kniv, bål, øks, tilsyn, 

redningsvest), rutiner for kontroll av sikkerhet i gymsal, på spesialrom ved 

spesielle aktiviteter etc. 

 Skadeskjemaer kan fylles ut, også når skadene ikke er så alvorlige at de meldes 

via forsikringsskjemaer. I tillegg fylles avviksskjema ut dersom årsaken til skaden 

skyldes et avvik. I tillegg til at årsak og forebyggingspotensiale vurderes i 

forbindelse med hver enkelt skade, så bør alle utfylte skjemaer gjennomgås en 

gang i året for å se etter fellestrekk og behov for tiltak. 

 

 

http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19960719-0703.html
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=369000
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RISIKOVURDERING  

 

Risikovurderingen er selve kjernen i internkontrollarbeidet, og bidrar til å knytte sammen de 

ulike elementene og danne en helhet i det systematiske arbeidet:  

 

 

 

 

 

Kartleggingene som gjennomføres kan benyttes som grunnlagsdata for risikovurderingen. 

Sikkerhetsrunde/vernerunde kan si noe om hvilke risikoforhold som finnes i virksomheten. 

Brukerundersøkelser kan si noe om hvilke forhold brukerne er opptatt av, både innen fysisk og 

psykososialt miljø. Avvik, hendelser, skader og fravær kan si noe om hva som skjer og 

hyppigheten/frekvensen på de ulike hendelsene.  

Risikovurdering gjennomføres for ulike tema og hendelser, men skal også bidra til å gi oversikt 

over risikoforholdene. Først når vi har oversikten, kan vi gjøre de rette prioriteringene og vite 

hvilke tiltak vi skal iverksette. Risikovurderingen er blant annet et viktig grunnlag for hvilke 

instrukser og rutiner som inngår i internkontrollsystemet, samt hvilken opplæring som gis. 

Risikovurderingen viser også hvilke forhold vi må ha en beredskap for.  

Det finnes flere metoder for risikovurdering (ROS) for å få oversikt over farer og problemer som 
finnes i barnas miljø. Hensikten er å kartlegge hva som bør gjøres for å redusere 
sannsynligheten for at skader, ulykker og sykdom kan oppstå og at konsekvensene blir minst 
mulige. Kartleggingen bør ta for seg alle deler av driften.  

Metoden som brukes må være kjent for de ansatte 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.   

Det kan også være en fordel å benytte tidligere kartlegginger og avvik for og se hva som er 
vurdert som risikoforhold. 

Med det menes for eksempel gjennomgang av: 

 Sikkerhet inne (ting, hyller, snorer, utforminger som er slik at det kan utgjøre en fare) 
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 Sikkerhet ute (leker, stengsler, tauverk, egenproduserte byggverk, skrenter, risiko ved 

snøfall og frost) 

 Når driften ikke går som ”normalt” (redusert bemanning, bygge- og anleggsarbeider) 

 Aktiviteter som kan utgjøre en fare (ake, klatre, soverutiner, turer av forskjellige typer) 

 Inneklima 

 Det psykososiale miljøet 

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? 

 
Her er litt hjelp til å komme i gang med arbeidet:  
 
Finn farekildene  

Få oversikt over farer og problemer i barnas miljø. Gruppesamtale hvor alle ansatte er med i 
kartleggingen er en god metode. Hvilke risikofaktorer er til stede? Hensikten er å avdekke 
forhold som kan gi helseskade. 
 
Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?  

Når risikofaktorene er kartlagt, vurder sannsynligheten for at de er til stede. Bruk fastsatt 
inndeling på sannsynlighet ut i fra egne erfaringer (eks. liten, middels, stor) Vurder også 
konsekvenser for barnas helse (eks: liten, middels, stor)  
Resultatene settes inn i en risikomatrise, hvor det kommer fram hvor stor risikoen er for de ulike 
forhold. Eksempelet nedenfor er en forenkling, og det er laget en mer utdypende modell for 
risikovurdering i miljørettet helseverns veileder for risikovurdering i barnehager og skoler. 

 

 

 

                                  Konsekvens  
 
Sannsynlighet        
                         

Liten 
konsekvens 

Middels 
konsekvens 

Stor  
konsekvens 
 

Liten sannsynlighet Lav risiko Lav risiko Middels risiko 

Middels sannsynlighet Lav risiko Middels risiko Høy risiko 

Stor sannsynlighet Middels risiko Høy risiko Høy risiko 

 

Tiltak og videre arbeid.  
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. 
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Miljørettet helsevern har laget en egen veileder i risikovurdering for barnehager og skoler, 
som kan være til hjelp for å komme i gang. I vedlegg 4 er det et eksempel på skjema for 
risikoanalyse og handlingsplan.  
 

Det finnes også beskrivelser av metodikk for risikovurdering som ligger på Arbeidstilsynets 
hjemmeside. 
 
Direktoratet for sivilt beredskap har laget en veileder for risikovurdering som er kalt 
DAGROS . 

  

http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.rogbr.no/Skjemaer%20og%20meldinger/Dagros.pdf
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VEDLEGGSDELEN 
 

I vedleggsdelen finnes eksempler på skjemaer og rutiner. Disse må gjennomarbeides og 

tilpasses den enkelte virksomhet før de tas i bruk. 

 Årshjul (vedlegg 1) 

 Kvitteringsliste (vedlegg 2) 

 Eksempler på rutineoppbygging (vedlegg 3) 

 Skjema for risikoanalyse og tilhørende handlingsplan (vedlegg 4) 

 Regler for lekeplassutstyr (vedlegg 5) 

 Sikkerhetssjekklister (vedlegg 6) 

 Begreper og ordforklaringer (vedlegg 7) 
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VEDLEGG 1. ÅRSHJUL 
Et eksempel: 

MND OPPGAVE ANSV. ANDRE OPPG. 

August Hovedettersyn av lekeplassutstyr 
 
Sikkerhetssjekkrunde inne og ute 
 
Vernerunde 
 
Risikovurdering 
 
Vedlikeholdsrunde, avdekke 
vedlikeholdsbehov 
 
Sjekk av førstehjelpsutstyr 
 
Vask av leker 

Innleid firma  
 
HMS-gruppa 
 
HMS-gruppa 
 
Styrer/rektor 
 
Eiendoms 
Forvaltning 
 
Kontorleder 
 
Ped.ledere 

Mottak av nye ansatte 
og vikarer 

September Brannøvelse 
 
Sjekk ventilasjonsanlegg og filterskift 
 
Gjennomgang og oppdatering av IK-
system 
 
Vask av leker 

Styrer/rektor 
 
Vaktmester  
 
Styrer/rektor  
 
 
Ped.ledere 

 

Oktober Førstehjelpskurs 
 
Vask av leker 
 

Styrer/rektor 
 
Ped.ledere 

Foreldresamtaler 

November Vask av leker 
 

Ped.ledere  

Desember Vask av leker 
 

  

Januar 
 

Sikkerhetssjekk av gymsal 
 
Sjekkrunde inne og ute 
 
Sjekk av førstehjelpsutstyr 
 
Vask av leker 
 

Innleid firma 
 
HMS-gruppa 
 
Kontorleder 
 
Ped.ledere 
 

Sosialt arrangement 

Februar 
 

Vask av leker 
 

Ped.ledere 
 

 

Mars 
 

Sjekk av brann- og el.anlegg 
 
Vask av leker 

Vaktmester 
 
Ped.ledere 

 

April 
 

Trivselsundersøkelse 
 
Vask av leker 

Styrer/rektor 
 
Ped.ledere 

 

Mai 
 

Sjekkrunde inne og ute 
 
Vask av leker 

HMS-gruppa 
 
Ped.ledere 

 

Juni  
 

Hovedrengjøring 
 
Vask av leker 

Eiendom 
 
Ped.ledere 

 

Juli 
 

   

 
Utførte oppgaver kvitteres for i en kvitteringsliste. 
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VEDLEGG 2. 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 
    

 

 

  



  
18 

VEDLEGG 3. EKSEMPLER PÅ RUTINEOPPBYGGINGER 
I tillegg vil denne hovedlista, kan det være aktuelt med mer detaljerte kvitteringslister over deltagere på 

førstehjelps- og livredningskurs, samt en liste i førstehjelpsskrinet med full oversikt over nødvendig 

innhold. 

Rutinens navn 

Rutine for opplysnings og informasjonsplikt § 5 
Dokumentnr. 
 

Side      av 

Utarbeidet av: 
 
Dato: 
 

Godkjent dato 
 

Sist revidert av: 
 
Dato: 
 
 
 

Sist revidert 

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. klager på inneklima, ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid, 

utilfredsstillende renhold, oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller 

sikkerhetsmessige utfordringer, vannlekkasje, forhold som kan forårsake smitte, utfordringer i det 

psykososiale miljøet, alvorlige skader eller hendelser barn har vært utsatt for, manglende 

godkjenning eller avvik fra forskriften, skadedyrbekjempelse der det brukes kjemiske 

bekjempelsesmidler, eksterne forhold virksomheten ikke er ansvarlig for, f.eks støyende 

anleggsarbeider på nabotomten 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. SMS varslingssystem brukes for å informere foresatte raskt. 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 

Rutine for tilsynsrunde innendørs og utendørs 
Dokumentnr. 
 

Side      av 

Utarbeidet av: 
 
Dato: 
 

Godkjent dato 
 

Sist revidert av: 
 
Dato: 
 
 
 

Sist revidert 

 

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 utarbeides 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 
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. 
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Rutinens navn 

Rutine for behandling av avvik 
Dokumentnr. 
 

Side      av 

Utarbeidet av: 
 
Dato: 
 

Godkjent dato 
 

Sist revidert av: 
 
Dato: 
 
 
 

Sist revidert 

 
 

1. Formål/hensikt 
Avdekke avvik ved virksomheten og rette disse 

2. Omfang 
 Hele virksomheten. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Vedlegg/henvisninger 

 Avviksskjema 

 Skademeldingsskjema – barn 

 Andre elektroniske skjema 
 

5. 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. 

 

Endrings-/revisjonslogg 
 

Dato Hva er endret? Utført av 
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VEDLEGG 4. RISIKOANALYSE MED HANDLINGSPLAN 
Risikovurdering av Barnas barnehage AS 
Dato: 
Bakgrunn/formål: 
Avgrensninger: 
Metode/data:  
Forutsetninger: 
Deltakere: 

01.04.2020                                                    Tidsperiode: +/- 5 år                                     Kriterier: Helse (plager, skader, sykdommer) 
Sikre en trygg barnehage, med et miljør som ivaretar baras helse, ed bakgrunn i forskrift om miljørette helsevern i barnehage og skole 
Barnas helse og sikkerhet 
Gjennomgått tidligere skader/avvik. Sjekkliste for de karlegging av ute- og inneområdet. Diskusjon på personalmøter av hva som kan skje i barnehagen 
Det er tatt hensyn til effekten av eksisterende risikoreduserende tiltak. 
Alle ansatte har bidratt i kartleggingen. Skjemaet er fylt ut av styrer André Runde og verneombud Anne Dammen 

Nr Sted 
Uønsket 
hendelse 

Årsaker 
Eksisterende 
risikoreduserende tiltak 

Historie 
Beskrivelse av 
konsekvens 

K S Risiko Nye tiltak 

 Hvor kan 
hendelsen skje? 
Uteområdet, på 
tur, kjøkken, 
lekerom, forming 
osv 

Hva kan skje? 
Hva er 
hendelsen som 
kan gi skader 
eller 
helseplager? 

Hva er årsaker til at 
hendelsen kan skje 
(utløsende årsaker)? Er 
det noen 
bakenforliggende 
årsaker? 

Tiltak som allerede er iverksatt 
for å redusere risikoen, både 
fysiske tiltak, organisatoriske 
tiltak, rutiner/instrukser, 
opplæring osv 

Har det i løpet av de 
siste fem årene vært 
skader, helseplager 
sykdommer eller 
avvik på grunn av 
hendelsen? 

Entydig beskrivelse av 
helseskader, sykdommer 
eller plager den uønskede 
hendelsen kan gi 

K
o
n
s
e

k
v
e

n
s
 

S
a
n
n
s
y
n
lig

h
e
t  Forslag noteres og 

overføres 
handlingsplanen 

1 Kjøkken Kutt Bruk av kniv, 
potetskreller, og 
annet skarpt 
verktøy, sløve kniver 
som glipper 

- Få barn om gangen som 
hjelper til med 
matlagingen 

- Alle ansatte har 
førstehjelpsopplæring 

- Førstehjelpsutstyr 
tilgjengelig å badet 

Tre kuttskader de 
siste fem åren, 
med var kun 
plasterskader 

Små, forbigående kutt i 
fingre 

M M M - Få 
førstehjelpsutstyr 
på kjøkkenet. 

- Kontrollere 
innholdet i 
førstehjelpsskrinene 
regelmessig. 

- Lage sjekkliste over 
innhold for 
førstehjelpsskrin 

2 Lekerom  Smitte via 
leker 

Barna blir levert i 
barnehagen selv om 
de er syke og uten 
at det oppdages 
med en gang av de 
ansatte i 
barnehagen. Flere 
barn leker med de 
samme lekene og 
putter dem i 
munnen. Myke leker 
er vanskelige å 
holde rene. 

- Leker ryddes bor før mat 
og før en skal ut. Det 
veksles på hvilke leker 
som brukes formiddag 
og ettermiddag. 

- Leker vaskes/steames 
månedlig etter plan. 

- Tenker rengjørbarhet 
ved innkjøp av nye 
leker. 

- De minst barna hjelpes 
med håndvask før hvert 
måltid og etter dobesøk. 

- Hygiene som tema en 
uke hver høst. 

- Informasjon til foreldre 
om når barn skal holdes 
hjemme, både skriftlig 
og på foreldremøte. 

Det er jevnlig 
utbrudd av 
forkjølelse og 
omgangssyke. Var 
et større utbrudd 
av norovirus 
høsten 2015 med 
mange syke blant 
barn og voksne 

Forkjølelse 
Influensa 
Omgangssyke 
Korona 

M M M - Strenger praksis på 
at barn må holdes 
hjemme med 
sykdom som 48 
timers regelen. 

- Det lages egen 
rutiner for 
håndteringa av 
større 
sykdomsutbrudd. 
Da reduseres antall 
leker, det innføres 
hyppigere vask, 
hender og 
overflates 
desinfiseres.  
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Handlingsplan 
Virksomhetens navn:……………………… 

Deltatt ved utarbeidelse: ……………………………………………….. 

Dato: …………………. 

Planen gjelder for perioden: ……………………… 

 

Uønsket hendelse Tiltak Ansvarlig  Frist Utført 

Skade ved bygging 

av lekehytte 

Lage rutine som sikrer at barna ikke er 

alene 

Gi barna opplæring i bruk av verktøy 

Styrer 

Styrer 

01.06.20 

01.06.20 

 

Henge fast i 

persiennesnor 

Innvendig persienner fjernes, og erstattes 

med utvendig motorisert solavskjerming 

Eiendom 01.06.20  

Kutt på glasskår 
Utarbeide instruks for kontroll av 

lekeplassen hver morgen, med sjekkliste 

Styrer/AL 01.01.20 15.12.19 

Fall  

Etablere avtale om ekstern kontroll av 

lekeplassutstyr 

Rutinegjennomgang på personalmøte 

Case med fall under førstehjelpskurs 

Styrer 

Styrer 

BHT 

01.08.20 

01.03.20 

01.05.20 
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VEDLEGG 5. NOEN ANBEFALINGER FOR LEKEPLASSUTSTYR 
  

Jf forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og Norsk Standard. 

 Faste åpninger mellom 9 og 23 cm kan innebære risiko, og bør unngås.  
 

 V-formede åpninger mer enn 60 cm over ståflate kan være farlige og bør kontrolleres i 
tråd med kravene i standarden. 
 

 Åpninger i toppen som er mer enn 4,5 cm dype og brede kan være farlige. 
 

 Sikkerhetssonen skal være minst 1,5 m i utbredelse ved fallhøyde fra 60 cm til 1,5 m. Ved 
fri fallhøyde på 3 m, skal utbredelsen være 2,5 m. Fallhøyde skal ikke overstige 3 m. 

 

 Det bør benyttes sand som har ha en konsistens omtrent som sukker. Løsmasser bør, 
om ikke de er sertifisert for mindre tykkelse, ha en dybde på minst 30 cm med et tillegg 
på 10 cm for å ta opp forskyvelse av massene under bruk, dvs totalt minimum 40 cm. 
Dersom det benyttes syntetiske støtdempende matter i stedet for sand, skal den 
støtdempende evnen kunne dokumenteres. 

 

 Det rommet en bruker opptar når hun er i tvungen bevegelse, skal være fritt for 
hindringer (sklie, huske etc). 

 

 Beskyttelse mot fall. For utstyr som ikke er lett tilgjengelig for de minste barna, skal det 
ved fallhøyder fra 1 meter til 2 meter være gelender/sikkerhetsrekkverk. Ved fallhøyder 
over 2 meter, skal det være ikke klatrebart rekkverk med en høyde på minst 70 cm. 
Apparater som er tilgjengelige for alle barn skal ha tilsvarende rekkverk ved alle 
fallhøyder over 60 cm. 
 

Det finnes mange regler og nyanser og forholde seg til i Norsk Standard. Dette er forholdsvis 

komplisert, og det anbefales å benytte lekeplasskontrollører med kompetanse på fagfeltet for å 

sikre at lekeplassen er i tråd med gjeldende regelverk. Se også informasjon fra DSB: 

https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/artikler/ofte-stilte-sporsmal-om-

lekeplassutstyr/  

 

 
 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960719-0703.html
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=369000
https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/artikler/ofte-stilte-sporsmal-om-lekeplassutstyr/
https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/artikler/ofte-stilte-sporsmal-om-lekeplassutstyr/
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VEDLEGG 6. SIKKERHETSJEKKLISTER 
 

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? 
Forskrift om sikkerhet ved 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. 

   
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-18-1403
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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? 
(f.eks.  at det ikke skal være åpninger som er mellom 9 
og 23 cm.) 

 

   

Har barnehagen en trygg akebakke?  
(oppbremsingsflate uten farlige hindringer.) 
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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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Sjekkliste for sikkerhet inne i skoler 
 

Hensikten med sjekklisten er å legge til rette for et rutinemessig tilsyn for å forebygge 

ulykker inne i skolebygningen. Denne sjekklisten må sees på som en veiviser i det 

ulykkesforebyggende arbeidet. Skolene oppfordres til å lage egen sjekkliste tilpasset egen 

skole, som en del av internkontrollsystemet.  

 

 Ja Nei Tiltak/merknad 
 

Generelt, inkludert klasserom 

 

   

Oppbevares kjemikalier, vaskemidler o.l forsvarlig? 
 

   

Er skolen utstyrt med tilfredsstillende 
brannvarslingsanlegg og brannslukningsutstyr? 
 

   

Vet elevene hva de skal gjøre dersom det 
begynner å brenne? 
 

   

Har skolen førstehjelpsutstyr og er det forsvarlig 
plassert? 
 

   

Har store glassflater sikkerhetsglass,  
er de skikkelig merket så elevene ikke  
går/springer på dem? 
 

   

Er dørene utformet slik at de hindrer alvorlige 
klemskader og klipping av fingrer? 
 

   

Er det vindussperrer på vinduene? 
 

   

Er kranene som er tilgjengelig for de minste barna 
skåldesikre, slik at det varme vannet ikke overstiger 
38 °C? 
 

   

Er skap og hyller sikret mot velting? 
 

   

Inngangspartier, trapper og korridorer 

 

   

Er inngangspartiet fritt for snublefeller? 
 

   

Er det stødige og snublefrie avtørringsmatter 
i vindfanget ? 
 

   

Er det sklisikkert golvbelegg i trapper og 
korridorer? 

   

Har alle trapper håndlist og/eller gelender? 
 

   

Er gelender og rekkverk utformet slik at det 
ikke oppmuntrer til klatring? (Høyde rekkverk, 
plassering av inventar) 
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Er avstanden mellom sprinkler og åpninger 
mellom trappetrinnene 10 cm eller mindre? 
 

   

Kunst og håndverk m.m. 

 

   

Er dører til formingsrom med farlig verktøy 
og utstyr låst når de ikke er i bruk? 
 

   

Er det innført sikre rutiner for låsing av 
maskinene?  
 

   

Har maskinene som krever det, automatisk 
stoppeknapp? 
 

   

Er det riktig verneutstyr i sløyd og formingsrom? 
(hørselsvern, beskyttelsesbriller, støvmasker) 
 

   

Er materialstabler forsvarlig sikret mot 
utrasing? 
 

   

Er det installert spesielle avsug der det er 
nødvendig? 
 

   

Finnes det en egen instruks/veiledning for 
sløyd/forming som vikarene kan bruke? 
 

   

Naturfagrom  

 

   

Er kjemikalier forskriftsmessig merket og forsvarlig 
oppbevart? 
 

   

Har skolen kjemikaliekartotek og datablader 
over alle merkepliktige stoffer på naturfag- 
rommet? 
 

   

Finnes det oppslag med nødvendig informasjon 
om kjemikaler, førstehjelp, lagring, destruering, 
risiko og sikkerhet på naturfagrommet? 
 

   

Har skolen verneutstyr til bruk i kjemi- og 
fysikktimen? 
 

   

Har virksomheten førstehjelpsutstyr  
(inkl. øyeskyller/nøddusj der det er fare for 
synsskader eller antenning av klær og hår), og vet 
elevene hvordan det skal brukes? 
 

   

Får elevene god nok veiledning i hvordan de 
skal ivareta sikkerheten ved de ulike eksperi- 
mentene? 
 

   

Er det forbudt å spise og drikke på laboratoriet? 
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Kroppsøving - Gymsal  

 

   

Er det sørget for at risikofylte apparater og 
utstyr er sikret mot bruk uten tilsyn? 
 

   

Er det innarbeidet gode rutiner for ettersyn og 
vedlikehold av utstyr? (Spesielt redskaper 
som henger i taket) 
 

   

Er glassflater og lysarmatur sikret slik at de ikke 
kan knuses eller skade elevene? 
 

   

Er gymsalen fri for ulykkesfeller som skarpe 
dørhåndtak, kanter e.l? 
 

   

Er elektrisk armatur beskyttet i lokaler beregnet for 
gymnastikk, bad og omkledning? 
 

   

Garderobe/dusj  

 

   

Har dusj og garderobe sklisikkert golvbelegg? 
 

   

Har kranene til dusjene termostat eller 
skoldesperre? 
 

   

Svømmehall  

 

   

Følges reglene for antall elever pr 
lærer/instruktør? 
 

   

Har alle lærere årlig gjennomgått  
livredderkurs? 
 

   

Blir sikkerhetsregler og regler for adferd 
i svømmehallen jevnlig gjennomgått? 
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Sjekkliste for sikkerhet ute i skoler 
 

Skolegårder er svært forskjellige, og det er derfor 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. Skolene oppfordres til å lage egen 

sjekkliste tilpasset egen skolegård, som en del av skolens internkontrollsystem. 

En god regel kan være: 

Det som ser farlig ut, kan være farlig, men det som ser trygt ut skal være trygt! 

 Ja Nei Tiltak/merknad 
 

Trafikk/atkomst 

 

   

Er bussholdeplassen for skolebussen 
tilfredsstillende m.h.t. barnas sikkerhet? 
 

   

Er servicetrafikken til skolen betryggende dvs 
utenom skoletid/adkomst adskilt fra skolegård? 
 

   

Er trafikk og parkering på skolens område 
i fritiden lagt til rette slik at den ikke  
kommer i konflikt med fritidsaktiviteter? 
 

   

Har utetrappa en sikker utforming (sklisikker, 
rekkverk) 
 

   

Blir utvendige trapper strødd eller holdt isfrie 
om vinteren? 
 

   

Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende ryddet for 
snø og strødd på vinterstid. 
 

   

Skolegården    

Er det tilfredsstillende inngjerding mot fare- 
områder som vann, trafikk, anleggsplasser o.l? 
 

   

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.) 
 

   

Har de små barna et adskilt område i skolegården 
spesielt tilrettelagt for dem? 
 

   

Er skolegården, ballbanen og uteområdet for 
øvrig fritt for snublefeller som skyldes dårlig 
vedlikehold? (Oppstikkende asfaltkanter, 
kumlokk m.m.)? 
 

   

Er farlige skrenter og stup sikret? 
 

   

Er det spiker, steiner og annet som elevene    
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kan skade seg på? 
 

Er containere, stiger, redskap og annet farlig 
utstyr sikret slik at det ikke kan skade elevene? 
 

   

Er området fritt for busker og trær med torner 
eller giftige bær? 
 

   

Er det montert snøfangere på eventuelle skråtak 
over lekeplasser/innganger? 
 

   

Lekeapparater  

 

   

Er det nødvendig sikkerhetssone rundt leke- 
apparatene? 
 

   

Har lekeapparater med fallrisiko støtdempende 
underlag? (40 cm dypt lag ubyggbar sand). 
Etterfylles dette? 

   

Er støpte fundamenter på lekeapparatene 
avsluttet minst 20 cm under bakken og tildekket 
med støtdempende underlag? 
 

   

Er lekeapparatene godt festet og uten utstikkende 
deler eller skarpe kanter som barna kan skade seg 
på/bli hengende fast på? 
 

   

Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd? 
 

   

Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og 
spissene bøyd. 
 

   

Er bevegelige deler utformet slik at de ikke kan 
gi klem- eller kuttskader? 
 

   

Er apparatene uten farlige åpninger (mellom 9- og 
23 cm), sprekker eller sprinkler som barna kan 
henge seg fast i? 
 

   

Er det oppbremsingsflate på sklia? 
 

   

Er husker og vippeseter av støtdempende 
materiale? 
 

   

Blir lekeapparater av tre jevnlig sjekket for 
råte- og slitasjeskader? 
 

   

Blir tau, bolter og oppheng sjekket for 
slitasjeskader? 
 

   

Er det brukt materialer i lekeapparatene som 
ikke inneholder skadelige kjemiske stoffer? 
 

   

Er farlige lekeapparater fjernet? 
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Blir lekeapparater som er farlig å bruke 
vinterstid p.g.a. glatte overflater, hardfrosset 
underlag o.s.v., demontert eller avstengt? 
 

   

Aktiviteter  

 

   

Har de yngste elevene mulighet for skjerming 
uten at det er total atskillelse mellom store og 
små? 
 

   

Er løse fotball-/håndballmål veltesikre? 
 

   

Er fotball- og håndballbaner plassert  
hensiktsmessig i forhold til andre leke- 
områder? Behov for nett?  
 

   

Foregår aking/skliing i skolegården på en 
betryggende måte? 
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Skadeskjema ved skader og ulykker i barnehagen/skole 
Skjemaet kan fylles ut for hånd eller ved bruk av pc. Avkrysningsboksene er klikkbare. 

Barnets navn: 
 

Kjønn: ☐ Jente ☐ Gutt  

 

Fødselsdato 
 

Bostedsadresse 

Postnr og poststed 

Bostedskommune 
 

Foresattes navn Telefonnr 

Barnehagens/skolens navn  

Barnehagens/skolens adresse Telefonnr 

Når skjedde ulykken? Ukedag, dato, klokkeslett 

☐ På vei til/fra barnehagen 

☐ I løpet av barnehagedagen, type aktivitet:  

Hvor skjedde ulykken? 

☐ Utelekeplass 

☐  Inngangsparti  

☐  Gang/korridor 

☐  Gymsal/idrettshall  

☐  Oppholdsrom  - Hva slags: 

 
 

☐ Annet, spesifiser:  

Beskriv hendelsen så nøyaktig som mulig (aktivitet, hva som gikk galt, hva barnet skadet seg på?) 

Skyldes skaden? 

☐ Uhell/ulykke 

☐ Mobbing 

☐ Slåssing/vold 

☐ Villet egenskade 

☐ Annet, spesifiser: 

Skadet legemsdel 

☐ Hode 

☐ Hals 

☐ Kropp 

☐ Arm/hånd 

☐ Bein/fot 
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Type skade*? 

☐ Skrubbsår 

☐ Kutt/dypt sår 

☐ Forstuing 

☐ Hjernerystelse 

☐ Brudd/mulig brudd 

☐ Tannskade 

☐ Annet, spesifiser:  

 

Hvor alvorlig skade*? 

☐ Liten 

☐ Moderat 

☐ Alvorlig 

☐ Dødelig 

Hvor ble skade behandlet*? 

☐ Av personalet i barnehagen 

☐ Poliklinikk/sykehus 

☐ Helsestasjon, lege/legevakt, tannlege 

☐ Annet, spesifiser: 

Utfylt dato: Signatur: 

* Fylles ut så langt det er mulig 
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VEDLEGG 7. BEGREPER OG ORDFORKLARINGER 
 
Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
Tiltak: Aktivitet som iverksettes for å oppnå en bestemt virkning 
 
Rutine/prosedyre: Beskrivelse av hvordan du skal utføre en oppgave. Hver virksomhet 
bruker ulike benevnelser på slike rutiner i sitt internkontrollsystem. 
 
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. 
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REFERANSER OG NYTTIGE HJEMMESIDER 
 

Helsedirektoratets veiledning - Miljø og helse i barnehagen: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen  

 

Helsedirektoratets veiledning - Miljø og helse i skolen: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen  

 

Helsedirektoratets veiledning: Praktisk inneklimaarbeid i barnehage og skole 

 

Helsedirektoratets veiledning: Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern 

 

Folkehelseinstituttets informasjon om inneklima og helse: 

https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/  
 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/praktisk-inneklimaarbeid-i-barnehager-og-skoler/Anbefalinger%20for%20praktisk%20inneklimaarbeid%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf/_/attachment/inline/c2db2a7a-9a65-441d-b22a-b3c824d30d66:5d0739bca771988c576d7f2412d31e7c47e137a7/Anbefalinger%20for%20praktisk%20inneklimaarbeid%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunens-tilsyn-med-miljorettet-helsevern/Kommunens%20tilsyn%20med%20milj%C3%B8rettet%20helsevern.%20Regelverk,%20metodikk%20og%20saksbehandling%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/6f10e8c8-d59b-4c3e-94ab-c42d5fce89dd:37a90b9c8c974f92de94824c6896e2fb87ee8283/Kommunens%20tilsyn%20med%20milj%C3%B8rettet%20helsevern.%20Regelverk,%20metodikk%20og%20saksbehandling%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/

