SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

DOKUMENTASJON PÅ
BARNEHAGENS FYSISKE MILJØ
(Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler)

AKTIVITET OG HVILE:

§ 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv
Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.
I Snehvit er det gode muligheter for ulik aktivitet og hvile.
Vi har mer inne areal enn det som er beregnet på 10 barn. Ute arealet er inngjerdet og har lekeapparater
som tilfredsstiller barnas lek, læring, kreativitet og utfoldelse.
Ulike aktiviteter er nedfelt i barnehagens årsplan.
Det er faste daglige rutiner for hvile i barnehagen. De små barna sover ute i vognene. Hvis det er mange
minus grader på vinteren sover de ute i ca 30 minutter og blir deretter trillet inn. De store barna har gjerne en liten hvilestund mens de små barna blir stelt og lagt. Da ligger de på gulvet med puter og tepper og
lytter til hørespill på cd.

MÅLTID:

§ 11. Måltid
Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.
Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og
servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

Snehvit har egnede muligheter for bespisning og ivaretar måltidets sosiale funksjoner
Vi har tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat. Temperatur på kjøleskap
og frys sjekkes jevnlig. Matvarer blir datomerket ved åpning og når de blir lagt i frysen.
Barnehagen er opptatt av å føre et sundt og godt kosthold. Vi har 2 måltider om dagen. Et kl. 11.00 og et
kl. 14.00. Det varieres med brødmåltid og varmmat, frukt og yoghurt.
Både barn og voksen blir opplært i gode rutiner for hygiene.
Oppvaskmaskinene holder en temperatur på 70 grader, som tilfredsstiller kravet fra Mattilsynet om oppvaskmaskin i barnehager og på SFO. «En vanlig husholdningsmaskin med arbeidstemperatur på 60-65◦C vil
som regel dekke et normalt oppvaskbehov». (mattilsynet.no)

PSYKOSOSIALE FORHOLD:

§ 12. Psykososiale forhold
Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.
Barnehagen er svært opptatt av barns trivsel og helse. Barn skal bli sett, hørt og respektert.
Barnehagen har egen handlingsplan for hvordan kvaliteten skal være.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

§ 13. Rengjøring og vedlikehold
De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter
hygienisk tilfredsstillende metoder.
Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.
Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.
Barnehagen har gode rutiner for renhold og vedlikehold. Disse rutinene er nedfelt i barnehagens internkontroll. Hele personalet sørger for at det til enhver tid er rent og ryddig rund oss.

Uteleker og lekeapparater blir vasket og spylt etter behov.
Barnehagen har hovedrengjøring av lokalene 2 ganger i året. (sommer og jul)

SIKKERHET OG HELSEMESSIG BEREDSKAP:

§ 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap
Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.
Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.
Barnehagen har utarbeidet ulike risikovurderinger. Hva kan gå galt? Og hvordan kan vi unngå at noe skal
gå galt?
Sikkerheten i barnehagen blir jevnlig sjekket og eventuelle utbedringer blir gjennomført.
Helsemessig beredskap: Barnehagen har ulike handlingsplaner og beredskapsplan for ulykker.

Alle punktene over blir fulgt opp gjennom barnehagens HMS-SYSTEM
HMS-ansvarlig: Grethe Sigbjørnsen
Grethe har gjennomført kurs for ledere i forhold til HMS.

FØRSTEHJELP

§ 15. Førstehjelp
Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med
hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.
Barnehagen har førstehjelpsutstyr både i barnehagen (på badet) og med seg på tur.
Førstehjelpsutstyr er forsvarlig plassert og ansatte har fått opplæring i hvordan førstehjelp ytes.

TILRETTELEGGING BASERT PÅ OPPLYSNINGER OM HELSEFORHOLD:

§ 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold
Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse
som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.
Ved oppstart i barnehagen må foresatte levere helseerklæring på sine barn. Dette slik at personalet får
riktige opplysninger i forhold til sykdommer, allergi, astma og annet.

SMITTEVERN

§ 17. Smittevern
Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer
blir så liten som praktisk mulig.
Når barn begynner i barnehagen får de tildelt «retningslinjer for sykdom i barnehagen». Denne informerer foresatte om når barnet må holdes hjemme.
Ved forekomst av smittsomme sykdommer i barnehagen har vi egne rutiner for rengjøring. Disse er nedfelt i barnehagens internkontroll.
Personalet følger daglig «rengjøringsplan»
Helseerklæring for personal leveres ved ansettelse. Tuberkulosekontroll skal foreligge for alle ansatte
etter opphold i risikosoner i lengre enn 3 måneder.

TOBAKKSFORBUD I SKOLER OG BARNEHAGER:

§ 18. Tobakksbruk i barnehagen
Tobakksbruk er forbudt i skoler og barnehager, jf. Tobakksskadeloven §26 og §27.
Det røykes ikke i barnehagens inne område. Det skal heller ikke forekomme røking på barnehagens uteområde. Personal som eventuelt røyker skal gå ut av barnehagens område. Det er ikke lov til å bruke
snus i arbeidstiden.

INNEKLIMA

§ 19. Inneklima/luftkvalitet
Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.
Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.
Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer.
Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.
Som familiebarnehage er det ikke krav til ventilasjonsanlegg. Barnehagen har lufteventiler.
Vi har faste rutiner for lufting av lokalene. Vinduer blir satt opp fra kl. 11.30-14.00.
Barnehagen har foretatt radonmåling. Målingene er på et akseptabelt nivå. Lavt.

BELYSNING

§ 20. Belysning
Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den
bruk virksomheten er planlagt for.

Det er god belysning i barnehagens innemiljø. Lysrør i alle rom. Alle rom har også store vinduer som slipper dagslys inn.
Tomten er svært solrik hele året.

LYDFORHOLD

§ 21. Lydforhold
Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.

Barnehagen har lav takhøyde og det vil derfor ikke bli akustikk i barnehagens innemiljø.
Støy fra barn blir regulert med barnehagens regler for stemmebruk inne.
Barnehagen ligger i et boligfelt borte fra hovedveien. Det er derfor lite støy i nabolaget.

DRIKKEVANN
§22. Drikkevann
Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann som tilfredsstiller
krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m.

SANITÆRE FORHOLD

§ 23. Sanitære forhold
Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal
ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.

Barnehagen er liten og har derfor tilstrekkelig med toalett og vask.
Bad/Wc blir vasket hver dag og er hygienisk tilfredsstillende. Det brukes antibac på toalett og vask.
Stellematte blir vasket med antibac etter hvert skift.

AVFALLSHÅNDTERING:

§ 24. Avfallshåndtering
Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper,
herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

Barnehagens avfall blir tatt ut hver dag.
Bleier med avføring blir tatt ut etter hvert skift.

