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Lokale retningslinjer for natur-, friluft- og gårdsbarnehager i Indre Østfold
Forord:
Natur, friluft – og gårdsbarnehager er en heterogen gruppe Det er ikke alltid like lett å vurdere
de helsemessige og hygieniske forholdene ut ifra eksisterende regelverk. Det er viktig at disse
barnehagene kan opprettholde sitt særpreg.
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager kom i 1995, med tilhørende veileder
i 1998. Denne veilederen ble i 2014 avløst av ny veileder: «Miljø og helse i barnehagen».
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriftens formål
er fortsatt å bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold og ikke minst forebygge sykdom eller skade.
Folkehelseloven ligger til grunn for nye veiledere for skoler og barnehager. Veilederen fra
2014 omfatter alle tradisjonelle driftsformer for barnehager, men mangler fokus på en etter
hvert økende gruppe med barnehager hvor natur, friluft og også nærhet til dyr står sentralt i
hverdagen. Søk etter veiledere/retningslinjer for natur, friluft – og gårdsbarnehager ga
følgende resultat; et godt og solid dokument fra Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS fra
2009, og tilsvarende dokument fra Bergen og Trondheim kommune. Gjennom videre
stikkordssøk er hjemmesidene til flere barnehager over hele landet besøkt. Variable funn som
favner alt, fra omfattende retningslinjer, veiledning rundt hygiene, sykdom og medisinering,
sikkerhet mm. Vi har også fått innspill, og ikke minst bilder fra lokale barnehager. Med ny
veileder og et økende omfang av tilbud, har kommuneoverlegegruppen i Indre Østfold sett
behov for nyere retningslinjer som supplement til nasjonal veileder.
Det er en oppfatning at frisk luft og fysisk aktivitet er helsefremmende faktorer. Det er ikke
gjort systematisk forskning, men man oppfatter at barna er mindre utsatt for smitte. Barna
oppholder seg mer ute og har større boltreplass. Det å være sammen med dyr er en positiv
opplevelse for mange barn.
Kommunene og tilsynsmyndighetene må se variasjoner og alternativer som positivt i tilbudet
til de yngste, men det er viktig at det er gode rutiner for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på
alle områder uansett driftsform.
Retningslinjene beskriver en ønsket standard for vår region. Ved å følge retningslinjene vil vi
oppnå en ensartet praksis i vurdering av helsemessige og hygieniske forhold i natur-, frilufts –
og gårdsbarnehager i Indre Østfold, og sikre barnas ”arbeidsmiljø” i denne typen barnehager.
Det er styrer/leder for barnehagedriften som har ansvar at bestemmelsene i forskrift om
miljørettet helsevern barnehager og skoler overholdes. Der hvor driften avviker fra det
tradisjonelle er det viktig at det finnes gode retningslinjer.
Det er virksomhetens eier som skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.
Vi har i stor grad fulgt Gjøvikregionens forslag til inndeling, men gjort vår tilnærming og
tilpassing.
Indre Østfold juni 2015
Kommuneoverlegegruppen i Indre Østfold
i samarbeid med Enhet for samfunnsmedisin ved Helsehuset.
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Sammendrag:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er hjemlet i folkehelseloven og
tobakkskadeloven. Forskriftens formål er at miljøet i barnehagen skal fremme helse, trivsel,
gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.
Vi ønsker at Indre Østfold får lokale retningslinjer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for
barna i natur-, frilufts- og gårdsbarnehager, og som også kan brukes av turgrupper i ordinære
barnehager. Retningslinjene vil også sikre en ensartet vurdering av denne type barnehager i
regionen. Det kan lette arbeidet for tilsynsmyndighetene.
Retningslinjene er i utgangspunktet en ønsket standard for vår region, og er delt inn i tema
etter aktuelle problemstillinger. For områder som ikke er beskrevet her, henvises det til «Miljø
og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
For søknad og godkjenning av barnehager henvises det til kommunenes rutiner. Det er viktig
at kommunens fagetat varsles. Søknad om godkjenning skal sendes Enhet for
samfunnsmedisin ved Helsehuset.
Lokale retningslinjer for helsemessige og hygieniske forhold til natur-, frilufts- og
gårdsbarnehager:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krav til lokale – grad av uteaktivitet
Leirsted
Lavvo/gapahuk/grillhytte etc. – krav til inneklima
Internkontrollrutiner
Sikkerhet og helsemessig beredskap
Hygiene – håndvask/sanitærforhold for barna
Rengjøring/vedlikehold/avfall/skadedyr
Matservering/ drikkevann/ vannforsyning
Gårdsbarnehager – dyrehold

Retningslinjene er i utgangspunktet ikke juridisk bindende, men benyttes for å utøve et skjønn
etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Barnehagene kan fravike
retningslinjene hvis det foreligger risikovurdering med god begrunnelse, og dokumentasjon på
at dette er hensiktsmessig og forsvarlig. På områder hvor det i lov eller forskrift er gitt
myndighet til å gi bindende påbud, gis disse i form av enkeltvedtak eller forskrift iht. gitt
regelverk.
Retningslinjene er delt inn i tema etter aktuelle problemstillinger. For områder som ikke er
beskrevet her, henvises det til veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v.
Krav til internkontroll/rutiner i retningslinjene må ses på som et tillegg til generelle
internkontrollkrav etter gjeldende regelverk.
For søknad om godkjenning av barnehager eller melding om endringer, gjelder kommunenes
rutiner for godkjenning av barnehager. Søknad om godkjenning sendes Enhet for
samfunnsmedisin og det skal foreligge en uttalelse/godkjenning av barnehagen etter forskrift
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om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. før barnehagen kan godkjennes etter
barnehageloven.
Alle rutiner skal være skriftlig og alle ansatte må ha god kjennskap til disse

1. Krav til lokale - grad av uteaktivitet:
Det må sikres at base/oppvarmet lokale tilfredsstiller følgende krav:
 Alle naturbarnehager må ha en base/lokale der man kan være inne ved dårlig vær eller
når andre forhold tilsier det. Lokalet skal i utgangspunktet tilfredsstille samme krav
som stilles til øvrige barnehager. Viser til Ot.prp.nr. 72 (2004-2005), om lov om
barnehager.
 Det må sikres at lokalet har tilstrekkelig oppvarming, men det kan lempes på kravene
til luftskifte. Dette sett i sammenheng med graden av uteaktivitet. Dette gjelder også
anbefalt arealnorm og krav til antall m2.
 I baselokalet skal det være garderobeplass til barna, tilgang på vannklosett og
håndvask med rennende kaldt og varmt vann.
 Det skal foreligge tydelige retningslinjer om hvilke forhold som tilsier opphold inne i
baselokalet, for eksempel kulde-/vindforhold, isdekke og glatt føre m.v. Graden av
uteaktivitet kan variere stort, både i løpet av dagen og uka i barnehagen.

2. Leirsted:
 Leirstedet må være utformet slik at det ivaretar helse, miljø og sikkerhet for barna.
Flere av barnehagene har fast leirsted med lavvo og fasiliteter som garderobe hus,
utedo, vedskjul etc.
Andre har/benytter ulike leirsteder og er i mindre grad ”bofaste”; gapahuk, hytter,
lavvo etc.
Tilrettelagte plasser som benyttes fast defineres som en del av barnehagens uteområde.
Avstand fra leirsted til baselokale vil variere Det samme gjelder gruppestørrelse og
antall barn.
 Det skal foreligge en vurdering av tilgjengelighet/ fremkommelighet i
beredskapssituasjoner.
 Det må gjøres vurdering om leirstedet skal inngjerdes ut fra nærhet til veier/trafikk,
vann, stup/skrenter, næringsvirksomhet og om området er oversiktlig.
Delvis inngjerding kan også være aktuelt. Dersom barnehagen velger å ikke gjerde
inn, skal vurderingene omkring dette foreligge skriftlig.
 Hvis leirstedet ligger utenfor barnehagens tomt må det inngås en avtale med grunneier.
Denne avtalen må beskrive ansvar for sikkerhet og bruk, vedlikehold, samt en
vurdering av bruken av området (Innmark eller utmark? Plantefelt? Bruk av
naturressursene?).
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 Hvis det er barn med behov for å sove, må det legges til rette for dette med mulig
atkomst for vogner, skjermet utesoveplass eller lignende. Soving inne i lavvo/
grillhytte anbefales ikke på grunn av røyk og brannfare.
Viser for øvrig til 5. Sikkerhet og helsemessig beredskap.

3. Lavvo/ gapahuk/ grillhytte etc – krav til inneklima:
 ”Leirlokalet” må ha tilfredsstillende inneklima, dvs. muligheter for tilfredsstillende
oppvarming/ temperatur og god luftkvalitet og luftemuligheter.
 Lavvoer/grillhytter som benyttes regelmessig, må ha tilfredsstillende røykavløp.
 Grillhytter må ha tilstrekkelig antall lufteventiler og/eller vinduer som kan åpnes.
 Grillhytter/lavvo skal ikke brukes som soveplass.
Angående brannsikkerhet vises det til 5. Sikkerhet og helsemessig beredskap.

4. Internkontrollrutiner:
 Barnehagen/utegruppa må ha et internkontrollsystem som er tilpasset driften. Ut fra en
risikovurdering av ulike aktiviteter skal det dokumenteres at forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v. etterleves.
I tillegg til rutiner for daglig drift er det viktig at det foreligger:
 Gode rutiner for informasjon og kommunikasjon med foreldrene.
 Gjennomtenkte rutiner for sikkerhet og beredskap, herunder rutiner for førstehjelp og
livredning tilpasset barnehagens aktiviteter. Det henvises til 5. Sikkerhet og
helsemessig beredskap.
 Gode rutiner for opplæring av personalet. Opplæringen skal dokumenteres. Det må
være fokus på ansvarlige, trygge og faglig kompetente ansatte med god kjennskap til
friluftsliv.
 Et velfungerende avvikshåndteringssystem der registrerte avvik og refleksjoner
benyttes aktivt som erfaringsgrunnlag for revidering av rutiner.

5. Sikkerhet og helsemessig beredskap
Området som brukes må ha mobildekning.
Nødvendig førstehjelpsutstyr skal alltid være tilgjengelig.
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Hva som ansees nødvendig førstehjelpsutstyr kartlegges i forkant av oppstart.Arbeidet gjøres
i samarbeid med helsefaglig personell. Det må sikres gode rutiner for ettersyn og påfylling av
førstehjelpsutstyret. Det skal være skriftlige retningslinjer og kvittering for påfylling/ettersyn

A. Telefon ved øyeblikkelig hjelp:
Det må foreligge en tilgjengelig oversikt over aktuelle nødnummer
 113 Medisinsk nødhjelp
 112 Politi
 110 Brann
 Kommunens fastlegekontor
 Lokal legevakt 116 117 (Indre Østfold legevakt)
 Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00 – døgnåpen
Huskeliste for hvordan man skal gi beskjed per telefon når man ringer nødnummer eller
legevaktstelefon.
GPS koordinater for leirstedet, hvis det ikke er tydelig adresse.
B. Mistanke om anafylaktisk sjokk
Prosedyrer ved akutt allergisk reaksjon hos barn
C. Rutiner hvis barn blir borte
Prosedyrer på lik linje med tradisjonelle barnehager
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D. Nærhet til vann
Det må gjøres en vurdering om det er vann i nærheten som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Hvis vannet brukes i aktiviteter:
 Husk redningsvest
 Tilpasset bekledning
 Tilstrekkelig bemanning

E. «Farlige områder i naturen»
Det må gjøres en helhetsvurdering
 Er det områder i omgivelsene som på et eller annet tidspunkt i året kan utgjøre en fare
og som må sikres.
 Hvilke blomster/bær/sopp finnes i området, og hvilke som kan utgjøre en fare
 Andre forhold som krever ekstra oppmerksomhet

F. Ildsted
Det må være klare retningslinjer for bruk av ild/bål
Rutinene må sikre at:
 En voksen er alltid til stede når det er bål/åpen ild.
 Skjerming/sikring av ildsted inne eller ute vurderes i det enkelte tilfelle – avhengig av
utforming og plassering av bålplass, ildsted, ovn og aktivitet rundt.
 Åpen ild bare i perioden 15. september – 15. april (friluftsloven). Skogbrannfare skal
alltid vurderes
 Gode slukkemuligheter
 Prosedyrer ved lette brannskader
 Godkjenning fra grunneier og brannvesen

G. Oppbevaring av kjemikalier o.l.:
Sikre gode rutiner for at:
 Kjemikalier, vaskemidler, lampeolje, rottegift, medisiner, kniver og andre potensielt
farlige gjenstander er utenfor barnas rekkevidde
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H. Lekeapparater og tauinnretninger:
Sikre gode rutiner for at:
 Alle lekeapparater/oppsatte innretninger skal være i samsvar med Forskrift om
sikkerhet ved lekeplassutstyr.
 Det må foreligge gode og dokumenterte rutiner for å ivareta sikkerheten, jf. rutiner for
ettersyn av lekeapparater og lignende og vedlikehold for øvrig. Løse tau må tas ned
når de ikke brukes.
I. Andre tilrettelagte aktiviteter:
For å ivareta sikkerheten ved spesielle aktiviteter må det gjøres vurdering av risiko og
utarbeides rutiner tilpasset den enkelte barnehage.
Stikkord, f.eks.:
 Sikker oppbevaring av redskaper.
 Spikking – Klare rutiner/egne spikkeplasser for best mulig sikkerhet.
 Snekkerbod

J. Krav til bekledning
Barnehagen må sikre informasjon til foreldrene om hensiktsmessig bekledning. Unngå snorer,
skjerf og faste hetter som barna kan henge seg fast i. Tøyet må ikke være lett antennelig.

K. Fjøsstell og landbruksaktiviteter
Særlig gårdsbarnehager må i samarbeid med eier har gode rutiner for omgang med dyr, besøk
i fjøs og bruk av produkter f.eks. egg, melk og kjøtt
Det bør også være et eget punkt spesielt med tanke på sikkerheten rundt hygieniske forhold.

6. Hygiene – håndvask/sanitærforhold for barna
Det må være gode rutiner for å ivareta god hygiene i forbindelse med måltider og
toalettbesøk/bleieskift, jf. faglige råd fra Folkehelseinstituttet: barnehager og smittevern.
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Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha generelle
hygienerutiner som:
A. Gode rutiner for generell håndhygiene
 Håndhygiene ved tilberedning av mat – se kapittel under mathygiene.
 Rutiner for vasking av hender før måltider
 Rutiner ved synlig skitne hender – som bør vaskes med flytende såpe under rennende
vann, og tørkes med engangshåndklær. (Vanntanker, kjele med tappekran og lignende
anses som rennende vann). Ved begrenset tilgang på rent vann, kan våtservietter
brukes til å ta bort skitten fra barnas hender.
 Rutiner for ikke synlig skitne hender
 Rutiner for barn og ansatte som benytter alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel til
håndhygiene.
 Rutiner når alkoholbasert hånddesinfeksjon brukes i tillegg til vanlig håndvask. Dette
gjelder når det er begrenset tilgang på vann, og den vanlige håndvasken ikke blir
tilfredsstillende.
 Rutiner når alkoholbasert hånddesinfeksjon skal brukes etter toalettbesøk ( når det
ikke er tilgang på rennende vann og såpe, eller på vinteren). Man må spesielt vurdere
hva som er mulig på forskjellige årstider.
 På leirsted der barna er fast hver dag i uken, skal det være rennende vann til håndvask.
Våtservietter kan benyttes til dette formålet dersom det er leirsted som brukes en dag
av og til.
 Prosedyrer for håndvask tilpasses den enkelte virksomhet og ikke direkte, ukritisk kopi
av Folkehelseinstituttets prosedyrer.
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B. Enkle rutiner for førstehjelp
Rutinene skal være skriftlige.





Rutiner for tilgjengelig førstehjelpsutstyr
Enkle rutiner for bruk av engangshansker ved behandling av sår
Rutiner når foreldre og lege skal varsles (hvis såret trenger mer enn enkelt plaster )
Rutiner for hvor avfall skal kastes – følger kommunens retningslinjer
Sikre at rutinene skal være tilpasset den enkelte virksomhet og ikke bare kopi av
Folkehelseinstituttets rutiner

C. Sanitærforhold:





Vurdering hvor utedo/toalett skal plasseres for å begrense lukt- og flueplager. Det
er viktig at plassering avklares med helse- og miljømyndigheter med tanke på
avrenning eller annen forurensning.
Skriftlige hygieneregler knyttet til toalettforhold.
Skriftlige rutiner for tømming/renhold

D. Rutiner ved bleieskift




Det må være en egnet plass for bleieskift, og det bør skje tydelig adskilt fra
mattilbredning/servering og andre aktiviteter
Rutiner for bruk av engangshansker og generell håndhygiene hos ansatte.
Rutiner for kasting av bleier

E. Generell bruk av engangshansker





Brukes ved hjelp til toalettbesøk og bleieskift
Stell av sår
Bruk hansker ved kontakt med blod, urin eller avføring
Etter bruk, kastes hanskene og hendene vaskes

Det er viktig med riktig bruk av hansker – hansker beskytter til en viss grad mot å få
søl på hendene eller bidra til forebygging av smitte..

7. Rengjøring/ vedlikehold/ avfall/ skadedyr
A. Renhold
Gode rutiner for:
 Daglig renhold og rydding både inne og ute på leirplassen.
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 Rengjøring av toalett.
 Jevnlig rengjøring/vask av klosser og andre «inneleker».
 Rutine for årlig hovedrengjøring og ettersyn.
B.




Avfallshåndtering:
Gode rutiner for sikker og hensiktsmessig oppbevaring av avfall
Gode rutiner for når avfall fjernes slik at man unngår lukt og skadedyr
Man følger kommunens rutiner for avfallshåndtering

C. Skadedyr
 Rutiner for å påse at lavvo/leirlokale og utstyr må sikres mot mus og andre skadedyr.
 Sørge for at alt utstyr inne i lavvoen oppbevares forsvarlig i tette kasser/ beholdere.
 Rutiner hvis bekjempelsesmidler skal brukes, og sikre at det skjer på en helse- og
miljømessig forsvarlig måte.

8. Matservering/ drikkevann/ vannforsyning
Viser til:
- Krav i forskrift om næringsmiddelhygiene av 22.12.2008. Mattilsynet fører tilsyn med
disse forholdene.
- Krav i forskrift om vannforsyning og drikkevann av 04.12.2001. Tilsyn utføres av
Mattilsynet og miljørettet helsevern.
A. Matlaging i lavvo eller lignende (jf. Hygieneforskriften § 8).
Rutinene må sikre:
 At omfang av matlaging sees i sammenheng med kjøkkenfasiliteter.
 Håndtering av rått kjøtt og fisk og andre animalske råvarer krever strenge hygieniske
forholdsregler.
 Rutiner for tilbereding av varm mat
 Gode rutiner for å skille mellom rent og urent. Rutinene skal omfatte mat/drikke,
bestikk og omgivelser
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B. Oppbevaring av mat og kjøkkenutstyr:
Rutiner for:
 Oppbevaring av lett bedervelige næringsmidler - generell oppbevaring. Når kan maten
tas med ut i mindre porsjoner, i kjølebag eller lignende.
 Oppbevaring av mat som barna har med seg hjemmefra bør oppbevares kjølig.
 Oppbevaring av ikke lett bedervelige produkter/råvarer slik at ikke skadedyr og andre
har adgang.
 Prosedyrer for håndtering og oppvarming av mat og hva man skal gjøre med restemat.
 Kjøkkenutstyr som brukes må oppbevares forsvarlig.
C. Oppvask:
Rutiner for:
 Oppvask av utstyr og hva som skal vaskes i oppvaskmaskin.
 Skylling og oppvask ute
 Hvor ofte skal kjøkkenutstyr vaskes i oppvaskmaskin
D. Krav til utstyr:
Rutiner for
 At alle gjenstander og utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler skal kunne
rengjøres grundig og om nødvendig desinfiseres.
E. Håndvask for de som håndterer mat:
Gode håndvaskrutiner for
 De som behandler/ serverer mat
.
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F. Drikkevann/ vannforsyning.
Gode rutiner for:
 Tilgang på nok vann av god hygienisk kvalitet.
 At medbrakt vann på plastkanner/beholdere kommer fra godkjent vannforsyning og
har drikkevannskvalitet.
 Nytt vann hver dag.
 Rengjøring av kannene.
 Det må finnes system for oppvarming av vann til rengjøring.
 Rutiner ved evnt. innlagt vann, avløpsordning må avklares med kommunen. Hvis
skyllevann tømmes direkte ut må dette skje på hensiktsmessig sted slik at hygieniske
ulemper unngås.

9. Gårdsbarnehager - dyrehold
Gode rutiner for risikovurdering av:
 Barnehagedrift på gård
 Ulike aktiviteter på gården.
Gode rutiner for:
 Ivaretagelse av de ulike hensyn ved opphold i uthus/låve, foring av dyr, ferdsel på
gården til ulike årstider etc.
 Sikre at barna alltid er under oppsyn i forbindelse med aktiviteter på gården.
 Sikre at det tas hensyn til dyr ved eget fjøs i gårdsbarnehagen. .
 Sikre rutiner for god håndhygiene ved nærkontakt med dyr.
 Sikre rutiner for god håndhygiene ved håndtering av mat etter kontakt med dyr.
 Sikre rutiner for riktig bruk av upasteurisert melk og kjøtt fra dyr som er slaktet på
gården. (Mattilsynet har retningslinjer for dette)
 Sikre at spiseplassen for barna er skjermet fra frittgående dyr og i god avstand fra
fuglebrett.
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 Sikre at det er gode rutiner ved egenproduksjon av egg. Det er viktig å ha fokus på
håndhygiene ved nærkontakt med fuglene.
Viser til råd fra Folkehelseinstituttet/Mattilsynet/Veterinærinstituttet angående hygieneregler
for kontakt med dyr.
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Lokale retningslinjer for natur- og friluftsbarnehage i Gjøvikregionen
Retningslinjer for natur- og friluftsbarnehager, Bergen kommune
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i skogen – Bymarka friluftsbarnehage, Trondheim kommune

Arbeidsgruppe:
Kommuneoverlege Barbro Kvaal, Trøgstad og Marker
Kommuneoverlege Silje Bruland Lavoll, Eidsberg
Enhet for samfunnsmedisin, Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS (Helsehuset)
Referansegruppe:
Barnehage og skole, Trøgstad kommune
Linnèa Natur- og gårdsbarnehage, Eidsberg kommune
Menighetsbarnehage, Trøgstad kommune
Kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold
Bilder:
En takk til Linnèa Natur- og gårdsbarnehage, Eidsberg kommune og Menighetsbarnehagen, Trøgstad
kommune for flott bildemateriale
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