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TeNk på bArNA: Skal det være slik at noen går sju år på en skole med dårlig inneklima som går utover helse og prestasjoner? spør Katalin Nagy. FoTo: vidAr rUUd

Nå er valget over og etter hvert fortset-
ter kommunehverdagen i sine mer van-
te former igjen. Løfter og uenigheter 
skal sys sammen til en drift og utvikling 
som skal gagne alle innbyggerne. 

Lover og regler er de samme og alle 
gjelder fremdeles. Ikke alle kommuner 
eller fylkeskommuner klarer imidlertid 
alltid å oppfylle de lover og krav som 
Stortinget har vedtatt. 

vi i HMTS jobber med noe av det lovver-
ket som ivaretar innbyggernes ve og vel. 
Et av disse er forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler, også 
kalt «barnas arbeidsmiljølov». 

Den skal ivareta barn og elever i bar-
nehage og skole. Vi håper at arbeid med 
å oppfylle dette lovverket vil være av de 
oppgaver kommunen, fylkeskommu-

nen og andre eiere av barnehager og 
skoler fortsetter å jobbe med for å sikre 
helsen til de som oppholder seg der. 

de FlesTe skoler i Norge har for dårlig 
inneklima. Det slo Arbeidstilsynet fast i 
2012. 

I Danmark har de forsket på dette og – 
ikke uventet – funnet at dårlig inneklima 
i skolen går utover elevenes prestasjo-
ner. Opp til sju prosent forskjell finner 
de på resultater når de tester dette. 

Over halvparten av skolene i Danmark 
er for dårlig ventilert. Det er på grensen 
til det uanstendige sier forskerne der. De 
finner også at nyere skoler har bedre 
inneklima enn eldre skoler. 

deT er ingen grunn til å tro at det er 
bedre stilt i Norge. Vi måler på innekli-
ma (CO2 og temperatur) når vi er på god-
kjenningsbesøk. 

I år har vi i også prioritert lydmålinger 
for å sjekke etterklang og akustikk. Frisk 
luft og gode lydforhold er to viktige fak-
torer vi bør kunne tilby alle de unge som 
oppholder seg i barnehage og skole. 

I tillegg er fuktskader som kan medfø-
re muggvekst også en viktig faktor i ar-
beidet med godt inneklima.

selv om det ikke er så verst i Salten – 
trolig bedre enn landsgjennomsnittet – 
så finner vi likevel feil og mangler når vi 

er på tilsyn eller godkjenningsbesøk. I 
dag er 70 % av barnehagene og skolene i 
Salten godkjent, eller med andre ord er 
30 % (56 virksomheter) ikke godkjent. 

De manglene vi finner kan medføre 
pålegg om utbedring. Vi har vært tålmo-
dige i å følge opp hvor fort manglene blir 
utbedret. Noen kan være kostnadskre-
vende og da kan det ta noe tid å få finan-
siering på plass. Så er det også stadig 
prosesser i kommunene i forhold til an-
tall barnehager og skolestruktur. 

kommUNer vedTAr å legge ned sko-
ler, slå sammen skoler og kanskje bygge 
nye skoler. Tiden fra manglene i eksiste-
rende bygg dokumenteres til utbedrin-
gene gjennomføres kan være på flere år. 

Hvor mange år skal vi akseptere at de 
som bruker byggene daglig skal utsettes 
for inneklima, lydforhold eller annet 
som ikke er helsemessig akseptabelt? 

Skal det være slik at noen går sju år på 
en skole med dårlig inneklima som går 
utover helse og prestasjoner? 

I påvente av nytt ventilasjonsanlegg, 
renovering eller nybygg som vil komme 
mange barn til gode, ser vi at det i dag er 
barn som ikke vil nyte godt av de forbe-
dringene som kommer i barnehagen el-
ler på skolen en gang i framtiden.

deT er viktig å sikre at inneklimaet er 
akseptabelt til enhver tid. Kommunen 

(eller vi på vegne av våre eierkommu-
ner) fører tilsyn med miljørettet helse-
vern på alle barnehager og skoler, uan-
sett hvem som står som eier av disse. 

Det vil si at inneklimaet skal være like 
tilfredsstillende i de private barnehage-
ne som i de kommunale og i grunnsko-
len så vel som på de videregående sko-
lene. Det skal være god ventilasjon som 
gir frisk luft og ventilasjonssystemet 
skal ikke være for støyende. 

I tillegg skal oppholdsrommene være 
slik at det ikke er for mye etterklang, 
men heller ikke for lite. Alt dette finnes 
det grenseverdier for. 

Det skal være nok lys, passe tempera-
tur, tett konstruksjon for å hindre fukt-
skader og tilfredsstillende renholdsruti-
ner. 

deTTe er det fysiske arbeidsmiljøet for 
barn og unge. I tillegg er det flere andre 
forhold som inngår i en godkjennings-
prosess i henhold til denne forskriften. 

I disse dager sender vi ut sertifikater 
til de 131 barnehagene og skolene i Sal-
ten som er godkjent. 

Dette er et synlig bevis på at virksom-
heten er godkjent så lenge det ikke gjø-
res vesentlige endringer. 

Vi håper sertifikatet henges opp på 
veggen så alle som ferdes i lokalene ser 
at lokalene og driften er vurdert og god-
kjent. 
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