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Kunnskapsminister Tonje Brenna 

Kunnskapsdepartementet 

 

Svar på NFBIBs henvendelse om Innemiljø i skoler og barnehager. 

Vi viser til vår henvendelse av 30. november 2022 der vi redegjør for 25 års erfaring 

med inneklima i skoler og barnehager samt departementets svar den 22.12.22, hvor 

departementet gir et annet svar enn det vi oppfatter ministeren gjør.  

Problemet er ikke at forskriften om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

av 1996 er dårlig, men at den ikke blir fulgt opp av kommunene. Hverken tilsynet eller 

internkontrollen blir fulgt opp i kommunene slik gjeldende forskrift sier. 

Etter vår oppfatning er det første som bør gjøres å få etablert et habilt og objektivt 

tilsyn med skoler og barnehager som ikke er kommunalt, og som er helt uavhengig 

av kommunenes prioriteringer. Et tilsyn må ha habilitet, nødvendig fagkompetanse, 

legitimitet og oppfølgingskompetanse. Vi mener at tilsynet etter «Forskriften om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v.», som nå er til revisjon, må endre 

"§25 Tilsyn", til: et uavhengig tilsyn utenfor kommunen. Før et objektivt tilsyn er på 

plass, vil økonomisk overføring til kommunene på dette området gi svært lite resultat 

for barna i skolen. Barns fysiske miljø må nå styrkes gjennom et effektivt og objektivt 

tilsyn, da barna/elevene ikke har noen mulighet til egenkontroll av sitt fysiske miljø. 

Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for den fremtidige 

folkehelsen. Denne systemsvikten, der kommunene har tilsyn med seg selv 

(bukk/havresekk), kan ikke fortsette lenger. Nå er det tid for endring og handling.  

Vi henvender oss til Kunnskapsministeren direkte, da vi mener at denne saken er så 

viktig at den må komme på den politiske dagsorden.  

NFBIB vil gjerne bidra med vår mangeårig tverrfaglige kunnskap og erfaring på dette 

feltet, og møter gjerne opp til møte for å nærmere belyse barns fysiske innemiljø i 

skoler og barnehager. 
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Det viktige nå er ikke å utrede mer, det er allerede gjort. Nå må det handles politisk 

slik at innemiljøet i skoler og barnehager raskt og effektivt blir bedret for våre barn.  

 

Et godt innemiljø gir bedre læringsmiljø og trivsel og derved barna våre bedre forhold 

for å tilegne seg kunnskap og god fysisk og mental helse. Som Helsetilsynet selv sier 

i sin tilsynsrapport om kommunenes tilsyn 1-2020: «Barns helse er folkehelse. 

Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn». 

 

For styret i NFBIB – Norsk Forum for bedre Innemiljø for Barn 

Med vennlig hilsen  

Tore V. Andersen, torvande@online.no 

og Marianne Bjerke, mariannebje@gmail.com 

 

Kopi til 

FUG – Foreldreutvalget i grunnskolen 

EO – Elevorganisasjonen  
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