
Internkontroll i skoler og barnehager – 

erfaringer fra IK-dag 

Egil Johansen – Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen 



https://www.youtube.com/watch?v=woifcCSqOGs 

https://www.youtube.com/watch?v=woifcCSqOGs


Dagseminar internkontroll 

Internkontroll med hovedfokus på systematikk og 

metodikk. 

Bakgrunn: Erfaringer etter tilsyn. 

Skole-/barnehageledelse, rektorer, barnehagestyrere. 

Offentlige og private.  

7. september: Ringsaker (70 stk.). (39b/26s) 

14. september: Hamar (45 stk.). (35b/15s) 

21. september: Stange, Løten (52 stk.) (21b/17s), (8b/5s) 

Samarbeid med Arbeidstilsynet Indre Østland (gratis). 



Påmelding via kommunal kursportal. 

Bruk av kommunale lokaler (gratis). 

Enkel bevertning betalt av skole- og barnehageledelse i 

hver enkelt kommune. 

 

 



 
PROGRAM   
 
09.00 – 09.20 Velkommen! Innledning ved Samfunnsmedisinsk enhet for 

Hamarregionen. 
09.20 – 11.00 Systematisk internkontrollarbeid, hva forventes av 

virksomhetene? Ved Harald Øie, Arbeidstilsynet Indre Østland. 
Det legges inn en pause. 

11.00 – 11.45 Lunch.  
11.45 – 12.30 Presentasjon av «Den lille IK-hjelperen», inkludert spørsmål.  

Ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, miljørettet 
helsevern. 

12:30 – 12:50 Pause, organisering i grupper.   
12.50 – 13.50 Gruppeoppgave: «start en kartleggingsprosess av mulige 

risikoområder i din virksomhet». 
 Videre diskusjon i grupper:  

- Hvordan gjør vi det hos oss i dag?  
- Hva kan evt. gjøres annerledes og hvordan? 

13.50 – 14.00 Oppsummering og avslutning. 



 

Lover Opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Brann- og Matloven Folkehelseloven

(overordnet) eksplosjonsvernloven

IK-krav IK IK IK IK IK

Forskrifter
Opplæringslova § 

9a-4

Internkontroll-

forskriften

Internkontroll-

forskriften

IK-Mat     
Forskrift om 

internkontroll for 

å oppfylle 

næringsmiddellov

givningen

Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og 

skoler (barnas arb.miljølov) 

System

Verktøy

Tilsyns- Kommuneoverlege/

myndighet Fylkesmannen Arbeidstilsynet Brannvesen Mattilsynet Miljørettet helsevern

Arbeidsmiljøloven (HMS) ivaretar de ansatte

Folkehelseloven/Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. ivaretar barna/elevene (Barnas arbeidsmiljølov)

Internkontroll (IK) skole

Internkontrollen (IK) skal dokumenteres systematisk i et internkontrollsystem (= IKS)

Systemet kan være papirbasert (permer) eller elektronisk (eks. EQS)
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Samfunnsmedisinsk enhet 

for Hamarregionen 

http://www.nemfo.no/
http://www.nemfo.no/


Gruppeoppgave 

- Kartlegg mulige risikoområder i din virksomhet.       
- Gjennomfør en risikovurdering med utgangspunkt i 

resultatet av kartleggingen. 

 

- Hvordan gjør vi det hos oss i dag? 

- Hva kan evt. gjøres annerledes og hvordan? 

- Internt  

- På tvers av enheter  

- Overordnet 

 



Erfaringer 

Nyttig å samle barnehager og skoler.  

• Alle hører det samme. Oppnå felles forståelse. 

• Samarbeid på tvers av enheter og mellom ulike nivåer. 

Viktig med god forhåndskalibrering mot Arbeidstilsynet.  

Evalueringsskjema med 2 spørsmål: 

• Hva var bra med denne dagen? 

• Hva kan gjøres bedre neste gang?  

Gode tilbakemeldinger på «Den lille IK-hjelperen» 

Gode tilbakemeldinger på kursopplegget, men ønske om mer 

gruppearbeid. 


