HELSE, MILJØ OG SIKKERHET,
UTDRAG FRA INTERNKONTROLLSYSTEMET
Internkontrollsystemet ved barnehagen revidert sommeren 2015. Knyttet til forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Formål: bidra til at miljøet i barnehager og skoler
fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og
skade. Barnehagens IK-system er på 90 sider knyttet til 29 paragrafer, og kan leses i sin helhet
om noen har interesse. Kun paragrafer der foreldre/foresatte er nevnt og der
forventninger/krav til disse stilles, er gjengitt her.
o § 10. Mulighet for aktivitet og hvile.
• Barn som sover, se Veileder påkledning, klær og utstyr.
• Vogna må ha seler, insektsnett og regntrekk.
• Barna har tilsyn gjennom baby-call og ved at de jevnlig ses til.
o § 12. Psykososiale forhold. Eget avsnitt for foreldre.
• Mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.
• Åpen og god tone i den daglige kontakten.
• Foreldresamtaler.
• Foreldremøter.
• Deltakelse i ulike komiteer.
• Foreldre/foresatte som har et godt forhold til barnehagen, og som er trygge på at
barnet har det godt der, skaper grunnlag for et godt leke- lærings- og danningsmiljø
for barna.
o §13. Rengjøring og vedlikehold.
•
Bruk skotrekk. (Brukes ikke av barna)
• Skitne/våte dresser/regnklær henges på knagger ute, og må tas med hjem for
rengjøring. De skal ikke inn i barnehagen. Gjelder også evt klær som barnet har lånt,
disse må vaskes før de leveres tilbake. Vær spesielt oppmerksom på støvler og sko,
her fester sand og skitt seg i spor, tørker og drysser av neste dag om de ikke skylles.
o § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap.
• Begge grinder skal alltid være lukket. Betjenes kun av voksne.
• Utgangsdører skal alltid være lukket.
• Trafikksikkerhet, se Miljøhandlingsplan 2016/17.
o § 16. Tilrettelegging basert på opplysning om helseforhold.
• Ved evt medisinering av barn, må eget skjema fylles ut. Medisiner må måles opp.
o § 17. Smittevern.
• Når bør barnet være hjemme?
 Når allmenntilstander tilsier at det bør være hjemme, basert på
foreldre/foresattes skjønn.
 Barnet må være friskt nok til å delta i normale aktiviteter i barnehagen både
inne og ute.
 Barnet må være feberfritt.
 Ved oppkast og diare MÅ barnet være hjemme i to dager etter
symptomfrihet.

 Ved

sterk øyekatarr, lus, skabb og ringorm kan barnet gå i barnehagen når
behandling er iverksatt.
 Ved lett øyekatarr kan barnet gå i barnehagen som vanlig.
• Når

varsles foreldre/foresatte ved sykdom?
 Om barnet blir syk i barnehagen:
- Ved oppkast og diare varsles foreldre/foresatte umiddelbart.
- Ved slapphet og redusert allmenntilstand observeres barnet, og feber
måles. Ved feber kontaktes foreldre/foresatte. Hvert tilfelle vurderes
individuelt.
 Ved epidemier:
- Ved enkelttilfeller varsles kun foreldre/foresatte til det aktuelle barnet.
- Ved flere utbrudd, definert som minst tre utbrudd tett på hverandre,
varsles alle foreldre/foresatte skriftlig.
• Barn som kommer for tidlig tilbake i barnehagen, sendes hjem igjen.
• Syke foreldre/foresatte ringer, og vi møter barnet ute eller i trappa. Gjør avskjeden
kort.
• Syke søsken tas ikke med inn i barnehagen.
o § 18. Røyking.
• Nye bestemmelser fra 1.7.2014. Gjelder forbud av alle typer tobakk, også snus.
Forbudet gjelder også for foreldre/foresatte og andre som besøker barnehagen.
o § 19. inneklima/luftkvalitet.
• Våte/skitne dresser/regnklær MÅ tas med hjem. Våte klær som tørker inne i
barnehagen påvirker luftkvaliteten. For mye fukt kan gi råte og sopp.
➢ Alle paragrafer og krav er til for ditt barns beste.
➢ Miljøenheten fører tilsyn med alle barnehager og skoler ca. hvert femte år.
➢ Vi hadde tilsyn 14. september 2015.

