Samfunnsmedisin

08.05.2020

Notat
Sak nr.
2019/3060-3
Til:

UOL og UTM

Fra:

Rådmannen

Rapportering 1. halvår 2020 - Tilsynsarbeid miljørettet
helsevern i barnehager og skoler
Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet for skoler og barnehager i Askøy kommune.
Under følger oversikt over godkjenningsstatus og tilsynsarbeid som er gjennomført i
perioden 20.11.19-08.05.20:
Godkjenningsstatus: (Farget skrift indikerer endringer i rapporteringsperioden)
Skole

Godkjenningsstatus

Askøy V.G.S
Davanger skole
Erdal barneskole
Erdal ungdomsskole
Fauskanger barne- og ungdomsskole
Florvåg skole
Follese skole
Hanøy skole
Haugland skole
Hetlevik skole
Hop barneskole
Hop V.G.S
Kleppe skole
Kleppestø barneskole
Kleppestø ungdomsskole
Ravnanger ungdomsskole
Strusshamn skole
Træet skole
Tveit Skole

Godkjent på vilkår - 18.11.03
Godkjent - 19.11.13
Ikke godkjent
Godkjent - 20.06.19
Godkjent - 07.01.15
Ikke godkjent
Godkjent - 02.11.06
Godkjent - 06.05.07
Godkjent på vilkår - 12.03.13
Godkjent på vilkår - 18.12.06
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent (under ombygning)
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Godkjent - 12.04.19
Godkjent på vilkår - 02.08.06
Samtykke til oppstart – 14.08.19

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kleppevegen 23 a, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Barnehage

Godkjenningsstatus

Ask barnehage
Bakarvågen FUS barnehage
Erdal barnehage
Espira Stongafjellet barnehage
Florvåg barnehage
Fridahuset barnehage
Furehaugen barnehage
Furuly barnehage
Gnist barnehage Skogstunet
Hanøy barnehage, avd. Askøy Forum
Hanøy barnehage
Haugen barnehage
Haugland gårdsbarnehage AS
Kleppe barnehage
Kleppestø barnehage
Du og jeg Nord
Du og jeg Sør
Lykketrollet FUS barnehage
Myrane Kanvas-barnehage
Ramsøy barnehage
Ravnanger barnehage
Skogen barnehage (NAB)
Du og jeg Juvik
Soltun barnehage
Strusshamn barnehage
Træet barnehage
Tveit barnehage
Ø. Kleppe barnehage

Godkjent - 19.10.15
Godkjent - 04.11.14
Godkjent - 12.08.16
Godkjent - 15.12.16
Godkjent - 21.09.09
Godkjent - Godkjenningsstatus fornyet 19.09.19
Godkjenningsstatus fornyet 14.02.20
Godkjent - 18.12.13
Godkjent - 13.10.16
Plangodkjent for ombygging - 26.02.20
Godkjent - 19.03.15
Godkjent - 22.01.15
Godkjent - 16.12.08
Godkjent – Godkjenningsstatus fornyet 23.10.19
Godkjenningsstatus fornyet 03.01.20
Godkjent - 12.03.10
Godkjent - 24.01.14
Godkjent - 16.04.15
Godkjent - 15.06.16
Godkjent - 13.09.16
Godkjent - 28.11.14
Godkjent - 25.11.16
Godkjent - 18.10.13
Godkjent - 31.05.11
Godkjent - 20.03.14
Godkjent - 05.12.08
Ikke godkjent - 19.11.15
Godkjent - 22.11.10

Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole mv. har blitt
gjennomført ved følgende skoler og barnehager i perioden 20.11.19 – 08.05.20.
 Erdal barneskole
 Træet skole
 Ravnanger ungdomsskole
Som følge av covid-19 pandemien har planlagte tilsyn denne halvårsperioden ved
Kleppestø ungdomsskole og Tveit skole blitt utsatt. Dette skyldes både innføringen av
smittevernrestriksjoner, samt at miljørettet helsevern har blitt tilført øvrige oppgaver
som har blitt prioritert fremfor tilsyn.
Ingen nye virksomheter har blitt helseverngodkjent i denne
halvårsperioden
Virksomheter som så langt har fått tidligere helseverngodkjenning fornyet i
denne halvårsperioden:
 Furehaugen barnehage, 14.02.20
 Kleppestø barnehage, 03.01.20
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Virksomheter som har fått plangodkjenning i denne halvårsperioden:
 Hanøy barnehage, avd. Askøy Forum, 26.02.20
I denne halvårsperioden har følgende virksomhet fått varsel om
tvangsmulkt for oversittelse av frist for retting av avvik:
 Kleppe skole for følgende utestående avvik (i brev datert 30.04.20):
o Rutiner i internkontrollsystemet som skal sikre etterlevelse av forskrift er
ikke tilstrekkelig oppdatert og synes å være lite i bruk.
o Skolen mangler rutiner for å informere tilsynsmyndighet om forhold som
kan virke negativt inn på helsen til elevene.
o Skolen har store utfordringer med det psykososiale miljøet.
o Det mangler en risikovurdering av trafikkforholdene ved skolen.
Frist for utbedring er satt til 08.06.20.
Gjenstående helsevernavvik:
Skoler
Det er gjennomført tilsyn ved 3 skoler det siste halvåret. For Ravnanger ungdomsskole
er tilsynsrapport så langt ikke ferdigstilt. Ved forrige rapportering var det registrert
totalt 43 utestående avvik registret for skolene. I inneværende halvårsperiode er dette
redusert til 42. Tall i rød parentes i tabell under, viser avvik som ble meldt ved forrige
rapportering.
Ombygning av Tveit skole er ferdigstilt, men tilsyn for vurdering av
helseverngodkjenning har blitt utsatt p.g.a. koronasituasjonen. Tidligere registrerte
avvik ved Tveit skole er i tabell under satt i rød parentes, ettersom disse forholdene er
antatt utbedret ved ombygning, og derfor ikke lenger vurderes som relevant.
Barnehager
Det er ikke gjennomført tilsyn ved noen av barnehagene det siste halvåret, men avvik
etter tilsyn i Haugland gårdsbarnehage var ikke registrert ved forrige rapportering,
ettersom tilsynsrapport ikke var ferdigstilt. Ved forrige rapportering var det totalt 21
utestående avvik for barnehagene. Dette er i inneværende periode redusert til 17.
Furuhaugen og Kleppestø barnehage har i denne perioden lukket alle utestående
helsevernavvik, og dermed fått fornyet helseverngodkjenning
Se evt. vedlagt oversikt i Excel for ytterligere detaljer omkring status for
helsevernavvik ved den enkelte skole og barnehage, for tilsyn som er
gjennomført f.o.m. 2019.
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Sist oppdatert: 07.05.20

Virksomhet

Askøy VGS
Davanger skole
Erdal barneskole
Erdal ungdomsskole
Fauskanger barne- og ungdomsskule
Florvåg skole
Follese skole
Hanøy skole
Haugland skole
Hetlevik skole
Hop skole
Hop VGS
Kleppe skole
Kleppestø barneskole
Kleppestø ungdomsskole
Ravnanger ungdomsskole
Strusshamn skole
Træet skule
Tveit skole
Antall avvik per type

1

(1)
1
1
1
1

(2)
2
(1)
7

1

1

Psykososiale
Type avvik
Internkontroll
Sikkerhet og helse
forhold
Paragrafer §4.Ansvar. Internkontroll §14.Sikkerhet og
§12.Psykososiale
herunder §5.Opplysnings- og
beredskap
forhold
informasjonsplikt
§15.Førstehjelp
§11.Måltid
§6.Krav om godkjenning §16.Tilrettelegging
§7.Generelle krav,
basert på opplysninger
om helseforhold
§9.Utforming og
innredning

1

2

3

Renhold og Hygiene

Inneklima/luftkvalitet
§13.Rengjøring og
§19.Inneklima/luftkva
vedlikehold
litet
§17.Smittevern
§22.Drikkevann
§23.Sanitære forhold
§24.Avfallshåndtering§
9.Utforming og
innredning

2
1

Øvrig innemiljø

§9.Utforming og
innredning
§10.Muligheter for
aktivitet og hvile
§20.Belysning
§21.Lydforhold
§18.Tobakksforbud i
skoler og barnehager

3
1

1

Utemiljø

§8.Beliggenhet
§9.Utforming og
innredning
§10.Muligheter for
aktivitet og hvile
§13.Rengjøring og
vedlikehold

1

Vedlikehold

§13.Rengjøring
og vedlikehold

1

1

1
(2)

1

1
1

2

1

5

1

1
1

2
(1)

3

2

1

1
(1)

14

1
1
2

(1)

8

1

42

3
2
5
0
1
1
1
2
1
0
4
3
8
0
1
3
0
7
0

Avvik per
skole
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Sist oppdatert: 08.05.20

Virksomhet

Ask barnehage
Bakarvågen FUS barnehage
Erdal barnehage
Espira Stongafjellet barnehage
Florvåg barnehage
Fridahuset barnehage
Furehaugen barnehage
Furuly barnehage
Gnist barnehage Skogstunet
Hanøy - Forum barnehage
Hanøy barnehage
Haugen barnehage
Haugland gårdsbarnehage AS
Kleppe barnehage
Kleppestø barnehage
Du og jeg Nord
Du og jeg Sør
Lykketrollet FUS barnehage
Myrane Kanvas-barnehage
Ramsøy barnehage
Ravnanger barnehage
Skogen barnehage (NAB)
Du og jeg Juvik
Soltun barnehage
Strusshamn barnehage
Træet barnehage
Tveit barnehage
Ø. Kleppe barnehage
Antall avvik per type

kommunal
privat
kommunal
privat
kommunal
privat
privat
kommunal
privat
kommunal
kommunal
privat
privat
privat
kommunal
privat
privat
privat
kommunal/privat
kommunal
privat
privat
privat
privat
privat
kommunal
kommunal
privat

Paragrafer
herunder

Type avvik
§4.Ansvar.
Internkontroll
§5.Opplysnings- og
informasjonsplikt
§6.Krav om
godkjenning
§7.Generelle krav,

Internkontroll

Øvrig innemiljø

§9.Utforming og
innredning
§10.Muligheter for
aktivitet og hvile
§20.Belysning
§21.Lydforhold
§18.Tobakks-forbud
i skoler og
barnehager

Psykososiale
Inneklima/luftkv
Sikkerhet og helse
Renhold og Hygiene
forhold
alitet
§12.Psykososiale §13.Rengjøring og
§19.Inneklima/lu
forhold §11.Måltid vedlikehold
ftkvalitet
§17.Smittevern
§22.Drikkevann
§23.Sanitære forhold
§24.Avfallshåndtering§9
.Utforming og
innredning

§14.Sikkerhet og
beredskap
§15.Førstehjelp
§16.Tilrettelegging
basert på
opplysninger om
helseforhold
§9.Utforming og
innredning

1

2

1

1

(1)

(2)

1

3

1

1

1

(1)

1

2

2

(1)

1

5

2
(2) 1

(1)

0

(2)

(1)

2

Utemiljø

Vedlikehold

1

1

§8.Beliggenhet §13.Rengjøring
§9.Utforming og og vedlikehold
innredning
§10.Muligheter
for aktivitet og
hvile
§13.Rengjøring
og vedlikehold

2

2

17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0

Avvik per
barnehage
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Vedlegg:
1 Oversikt avvik og utbedringer fra 2019 - Skoler og barnehager
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