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SØKNADSSKJEMA - EGENERKLÆRING 

FAMILIEBARNEHAGER / DAGMAMMA 

 
Virksomhetens / dagmammas navn____________________________________________ 

 

Adresse______________________________________________________ 

 

Telefon____________________________ 

 

Antall barn__________________________ 

 

Leke- og oppholdsareal inne_______________________m2 

 

 

 

 

For familiebarnehager som er tilknyttet en barnehage: 

 

Barnehagens navn_______________________________________________ 

 

Styrers navn____________________________________________________ 

 

Barnehagens anbefaling__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Dato:___________________ 

 

 

 

________________________________                 _____________________________ 

                       søkers underskrift                                        styrers underskrift 

 

 

 

Retur adresse: Brannvesenet Sør Rogaland 

                        miljørettet helsevern  

                        Jærveien 107 

                        4318 Sandnes 

 

 

 

INTERNKONTROLLSYSTEM 
 

Utarbeidet av : 

 
Dato: 

 

Avd. miljørettet helsevern og skjenkekontroll Godkjent av : 

 

Dato : 

 

Del. B 

Kap. 2 

Nr. 2.01.03 

Sist revidert: 

EBK 
Dato: 

07.12.09 
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FAMILIEBARNEHAGE/DAGMAMMA – SJEKKLISTE HELSE, MILJØ OGSIKKERHET 

  Ja Nei Vedlegg 

Lokalene og inneklima 

1 Har lokalene egnede rom for lek og hvile?    

2 Er det tilstrekkelig spiseplass til at alle kan spise samtidig?    

3 Er rom hvor barn oppholder seg over bakken? (Hvis avvik må 

vinduene være store, min. 10 % dagslys)) 
   

4 Er rommene nylig oppusset? (lukt/avdunsting)    

5 Er det heldekkende tepper i leke- og hvilerom?    

6 Er lokalene røykfrie?    

7 Er det ventiler og luftemuligheter gjennom vindu?    

8 Er det mulighet for tilfredsstillende oppvarming av lokalene?    

9 Har rommene god belysning? Ved tvil kan måling foretas    

10 Er det fritt for husdyr i lokalene?    

11 Finnes det egnet uteareal/lekeareal i nærheten av hjemmet?    

12 Er det tilrettelagt slik at barna kan hvile eller sove inne/ute?    

13 Er det foretatt radonmåling i lokalene? Årsmiddelverdi?………..    

Hygiene og renhold 

14 Er toalett og vaskeservant lett tilgjengelig og hygienisk 

tilfredsstillende? 
   

15 Gjennomføres det daglig renhold der barn oppholder seg (spesielt 

toalett og bad)? 
   

16 Har vegger, gulv og tak i stelle- og hvilerom lett vaskbare 

overflater? 
   

17 Er drikkevannet hygienisk tilfredsstillende?    

Sikkerhet 

18 Oppbevares husholdningskjemikalier, medisiner, skarpe kniver 

o.l. utilgjengelig for barn? 
   

19 Har panelovner maksimum 60oC i overflatetemperatur?    

20 Er det installert barnesikrede blandebatterier på tappesteder 

tilgjengelig for barna? (Tappetemperatur maks 38oC) 
   

21 Er innvendige og utvendige trapper sikret med grind, der det er 

barn under tre år? 
   

22 Er det barnesikring på vinduer i de rom hvor barna oppholder 

seg? 
   

23 Er skarpe hjørner og kanter sikret/fjernet?    

24 Er komfyren sikret mot velt og mot at barna brenner seg?    

25 Er bokhyller/reoler festet til veggen?    

26 Har boligen barnesikrede stikkontakter eller glatte 

stikkontaktbeskyttere? 
   

27 Har styrer/dagmamma gått på førstehjelpskurs? Når?…………..    

28 Er det førstehjelpsutstyr tilgjengelig?    

Brannvern 

29 Etableres brannvernrutiner, som kontroll av røykvarsler/  

brannalarmanlegg, kjennskap til bruk av slokkeredskap, 

gjennomføring av brannøvelser? 

   

30 Dersom lokalene går over 2 etasjer har en seriekoblede 

røykvarslere med 220 volts strømkilde og batteri backup ? 
   

31 Har lokalene godkjente rømningsmuligheter fra kjeller, 

hovedetasje og 2 etasje? 
   

32 Dersom vindu er rømningsvei, har en da fri åpning hvor høyde og 

bredde til sammen utgjør 1.5 meter ?  
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33 Har vindu i kjeller som skal brukes til rømning minst 60 cm 

bredde og 60 cm høyde ? 
   

34 Er det tilrettelagt for lett rømning dersom vindu er høyere enn 1 

meter over golv ? 
   

 

 


