
Sjekkliste for inneklima i barnehager

Sjekklista skal bidra til arbeidet med å ivareta inneklima i barnehagen, og omfatter både kortsiktige og langsiktige
tiltak.

 

Sjekkliste for inneklima i barnehager

Kortsiktige tiltak  Behov for tiltak
eller

undersøkelser?

 Ja Nei

Er inneklima og praktiske tiltak for å bedre inneklima tema på foreldremøter?   

Er det god ventilasjon/frisklufttilførsel?
Tips: Sjekk om ventiler i ytterveggene er åpne og om de er riktig plassert. Sjekk om 
hastigheten på tilført friskluft er passe stor. Er det montert låsbar luftehaspe på vinduer slik at de
kan åpnes for lufting?

Er temperaturen riktig?
Tips: Sjekk om termostater er innstilt riktig og riktig plassert. Sjekk for kaldras fra store
vindusflater og trekk fra utettheter.

Er det godt renhold?
Tips: Bruker ansatte mopp i stedet for feiekost når sand, bøss, matsmuler og liknende skal fjernes
fra gulvet?

Er støv  samlet opp noen steder?
Tips: Sjekk støvoppsamling etter oppussing/bygging. Sjekk om bygget har teppegulv som samler
støv.

Tilbys foresatte skoovertrekk når de skal levere og hente barn, spesielt når det er søle ute?   

Er det installert avskrapningsrister  foran alle inngangspartier for å hindre at  sand og bøss dras
med inn?

  

Brukes det grovkornet strøsand om vinteren, slik at mengden sandkorn som fraktes inn i
bygningen blir mindre? 

  

Er det fukt eller fuktskader?
Tips: Sjekk vaskerom, toaletter, kjøkken, kjeller.

Røykes  det innendørs eller foran inngangspartiet?   

Er det god trekk i eventuelle vedovner?   

Begrenses bruken av stearinlys, for eksempel i forbindelse med arrangementer?   

Benyttes det kjøkkenvifte med avtrekk under steking?   

Er belysningen  god?
Tips: Godt nok leselys og arbeidslys? Lamper som ikke blender?

  

Er det støy? 
Tips: Sjekk for støy og lydforhold inne i barnehagen og støy utenfra.

  

Er det allergiframkallende planter inne i bygget?   



 

Sjekkliste for langsiktige tiltak

Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nytt ventilasjonsanlegg?   

Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nytt varmeanlegg?   

Trengs det drenering rundt bygget?   

Bør belysningen forbedres?   

Bør det innstalleres utvendig solavskjerming for å unngå problemer med for høy temperatur?   

Bør det settes inn radonforebyggende tiltak?
Tips: Er radonmåling foretatt, hvis ikke bør det gjøres om vinteren.
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