Miljørettet helsevern Sør-Østerdal

SØKNAD OM GODKJENNING AV DAGMAMMAVIRKSOMHET
Hjemmel: Forskrift av 01.12.1995, nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Til bruk ved plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.
Ref. forskriftens § 6, krav om godkjenning, tredje ledd.

Informasjon
Forskrift av 01.12.1995, nr. 928 om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v. er hjemlet i
folkehelseloven kap. 3.
Tilsyn som beskrevet i forskriftens § 25 utføres av
miljøhygieniker i kommunen.
Kommunelegen godkjenner virksomheten etter
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v. § 6.

Spørsmål
Spørsmål om forskriften og
godkjenningsprosessen kan stiles til
miljøhygieniker i den aktuelle kommune.

Navn:
Postnr./-sted:
Tlf:
Fax:



Adresse:
Kommune:
Mob.tlf:
E-post:

Veileder til forskriften (IK-2619 alt. IS-2619) er til god hjelp ved utfylling av skjemaet.
Hvis det er tvil om et forhold omfattes av søknadsplikten, tas dette opp med godkjenningsmyndigheten.

Praktiske opplysninger:
Antall barn:
Deltar egne barn under 6 år i ordningen?
Åpningstid:
Oppholdsareal inne:
m2

Aldersgruppe:
Hvor mange under 3 år:
Hvilke dager:
Oppholdsareal ute:

m2

Kort beskrivelse av lokaler/uteområde og driften:

Det søkes om godkjenning for:
Etablering
Utvidelse

Endring

1

Fra dato:

Miljørettet helsevern Sør-Østerdal
Spørsmålene forholder seg til aktuelle paragrafer i forskriften
 Ja-svar må kunne dokumenteres.
 Nei-svar kommenteres på side 3, eventuelt på eget ark.
 Ingen avkryssing eller gardering vurderes som Nei-svar.
Kapittel I Innledende bestemmelser
Ref. §
1
2
3

Beskrivelse
Formål
Virkeområde
Definisjoner

Spørsmål
Er du kjent med forskriftens formål?
Er du kjent med forskriftens virkeområde?
Er du kjent med definisjonene av internkontroll og
internkontrollsystem (MHV-IK)?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Kapittel II Alminnelige bestemmelser
Ref. §
4
5
6
7
8

Beskrivelse
Ansvar. Internkontroll
Oppl.- og info.- plikt
Krav om godkjenning
Generelle krav
Beliggenhet

Spørsmål
Har du MHV-internkontroll på driften?
Har du rutiner for informasjon til foresatte?
Har du MHV-godkjenning fra tidligere?
Er det du søker om helsemessig tilfredsstillende?
Er beliggenheten tilfredsstillende (sikker i forhold til nabo/vei
o.a)?

Kapittel III Spesielle bestemmelser
Ref. §
9

Beskrivelse
Utform. og innredning

10

Aktivitet og hvile m. v.

11

Måltid

12
13
14

Psykososiale forhold
Rengjøring og vedlikehold
Sikkerhet og beredskap

15

Førstehjelp

16
17

Opplysninger om
helseforhold
Smittevern

18
19

Røyking
Inneklima og luftkvalitet

20
21
22
23

Belysning
Lydforhold
Drikkevann
Sanitære forhold

24

Avfallshåndtering

Spørsmål
Er det enkelt å utføre renhold og avfallshåndtering?
Finnes det sitteplasser for barna ifm. måltid?
Finnes det oppvarmet garderobeplass for barnas klær?
Dekker arealene inne og ute behovet for lek, aktivitet, søvn og
hvile?
Har barna med niste?
Serveres brødmat, melk, frukt eller annet?
Har du kontroll med temperatur i kjøleskap (-1-+4 °C)?
Oppvaskmaskin?
Ligger det til rette for god trivsel?
Har du rutiner for renhold /vedlikehold?
Har du avtale med noen i ved sykdom/skade/ulykke?
Er sikkerheten ivaretatt inne og ute?
Har du kunnskap om førstehjelp?
Har du oppdatert førstehjelpsutstyr?
Har du røykvarslere og brannslukningsutstyr?
Spør du om barna har plager /allergier du bør vite om?
Er det regler for når og hvor lenge barn skal være hjemme ved
ulike sykdommer?
Er det rutiner for håndvask ifm. måltider?
Oppbevares evt. tøyhåndklær adskilt og kokevaskes?
Er det røykfritt inne (både dag og kveld)?
Oppvarming v.hj.a.:
Har du termometer i oppholdsrom?
Ventilasjon/lufterutiner; beskriv:
Foretatt radonmåling?
Resultat:__________Bq/m3
Har du teppegulv?
Har du dyr inne? Hva slag:_______________________
Har du godt lys på tegne-/spisebord, lekeareal og bad?
Har du støykilder i nærheten?
Har du kommunalt drikkevann?
Har du sikre og trygge stellemuligheter på bad/vaskerom?
Har du flytende såpe og papirhåndklær/adskilte tøyhåndklær?
Har du avfallsbøtte med lokk?
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Miljørettet helsevern Sør-Østerdal
Har du rutiner for oppbevaring av bleier for å unngå
luktproblemer?




Spørsmålene er kontrollspørsmål og er ikke ment å dekke den enkelte paragrafens totale omfang.
Det er du med ditt MHV-internkontrollsystem som sikrer at forskriftens formål etterleves. Ref. § 1. og § 7.

Kapittel IV Avsluttende bestemmelser
§
25
26

Beskrivelse
Tilsyn
Virkemidler og disp.

27

Klage

Spørsmål
Er du kjent hvem som er tilsynsmyndighet?
Er du kjent med virkemidlene i forskriften og
dispensasjonsmulighetene?
Er du kjent med hvem som kan klage og hvem som er klageinstans
etter forskriften?

Kommentarer:
§

Beskrivelse

Vedlegg til søknaden:
Nr

Beskrivelse

Sted:
Underskrift:

Dato:

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Kommunelegen i den aktuelle kommune.
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Ja

Nei

Miljørettet helsevern Sør-Østerdal
Fylles ut av kommunelegen
Dagmamma:

Søknad mottatt:

Vurdering av søknad

Godkjent


Ikke godkjent

Avkryssing i ruten: Godkjent, og underskrift fra kommunelegen er klarsignal for at du kan sette i
gang.

Vilkår for godkjenning

§

Beskrivelse

Tidsfrist

Godkjenning

 Godkjenningen omfatter kun forhold som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v.
 Forskriften krever at du har et MHV-internkontrollsystem tilpasset din dagmammafunksjon.
 Veileder til forskriften, IK-2619, er sentral i både utforming og vedlikehold av virksomhetens MHVinternkontrollsystem.

Klageadgang

 Kommunelegens avgjørelse av søknaden er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages både av
virksomheten og av parter med klagerett, jfr. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §
27
 Klage på vedtak skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, jfr. forvaltningslovens §
32.
 Det legges ved uttalelse fra aktuelle brukergrupper.
 Lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid § 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i
denne forskrift.

Tidsfrist



Tidsfrist for klage er tre uker fra enkeltvedtakets dato; jfr. forvaltningslovens bestemmelser.

Dato:

Journalnr:

Kommunelege

Miljøhygieniker

Arkiv:

Godkjenningsdokumentet oppbevares i MHV-internkontrollsystemet.
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