
Sjekkliste for elevenes fysiske miljø inne i skoler : _______________skole 

Hensikten med sjekklisten er å legge til rette for et rutinemessig tilsyn for ivareta elevenes helse, miljø og sikkerhet inne i skolebygningen. 
Skolene oppfordres til å lage egen sjekkliste tilpasset egen skole, som en del av internkontrollsystemet. Ved gjennomgangen bør skolens 
ledelse og driftsoperatør/vaktmester delta. 
Listen har generelle spørsmål om inneklima, lyd og lys som gjelder for alle typer rom, og med ekstra spørsmål for spesialrom. 

 
 

(Sjekklisten ble sist revidert i april 2017) 
Ja Nei Ikke 

aktuelt 
Kommentarer 
(beskrivelse av problem/hvilket rom/ tiltak) 
 

 
Undervisningslokaler/ordinære 
klasserom 
 

    

 

Inneklima 
 

    

Oppleves luftkvaliteten som god i rommet 
av brukerne? 

    

Oppleves temperaturen tilfredsstillende?     

Kan brukerne regulere temperaturen 
selv? 

    

Er det termometer i rommet slik at 
brukerne kan kontrollere temperaturen? 

    

Er rommene fri for trekk fra vinduer, kalde 
yttervegger eller ventilasjonsanlegg? 

    

Er det tilfredsstillende solavskjerming i 
rommet? 

    

Oppbevares yttertøy utenfor 
klasserommet? 

    



 

Lysforhold 
 

    

Oppleves lysforholdene som 
tilfredsstillende? Det er spesielt viktig 
med godt lys på arbeidsflater. 

    

 

Lydforhold 
 

    

Er rommene fri for forstyrrende lyd fra 
utendørs kilder (trafikk) eller kilder i 
bygget (ventilasjonsanlegg)? 

    

Har rommene god akustikk/romklang?      

 

Renhold 
 

    

Oppleves renholdet som tilfredsstillende 
av brukerne? 

    

Bidrar elever og ansatte til å lette 
renholdet? (innesko, ytterklær 
oppbevares ikke i klasserom, gulv 
moppes, søppel tas ut hver dag, tiltak for 
å redusere støvsamlende flater etc) 

    

 

Bygningsskader 
 

    

Er rommene fri for tegn til 
fuktinntregning? (tegn kan være 

    



misfarging av overflater, mugglukt eller 
vannskade) 

 

Sikkerhet og beredskap 
 

    

Er skolen utstyrt med tilfredsstillende 
brannvarslingsanlegg og 
brannslukningsutstyr? 

    

Er evakueringsplan hengt opp i rommet 
og er elevene godt kjent med denne? 
 

    

Har skolen førstehjelpsutstyr og er det 
forsvarlig plassert? 

    

Har store glassflater sikkerhetsglass, og 
er de skikkelig merket så elevene ikke 
går/springer på dem? 

    

Er dørene utformet slik at de hindrer 
alvorlige klemskader og klipping av 
fingrer? 

    

Er det vindussperrer på vinduene f.o.m. 2. 
etasje? 

    

Er skap og hyller sikret mot velting?     

 
Fellesarealer: Inngangspartier med 
renholdssoner, trapper og korridorer, 
toaletter 
 

    

     



Renhold 
 

Er inngangspartiet tilrettelagt for å hindre 
transport av skitt, fukt og smuss inn i 
lokalene? (dvs. avskrapingsmatte/rist på 
utsiden, matte eller renholdssone i 
grovgarderobe) 

    

Er inngangspartiene utformet slik at våte 
klær og sko kan tørke? 

    

Er det avsatt tilstrekkelig areal for klær og 
sko for den enkelte elev? 

    

 

Sikkerhet 
 

    

Er inngangspartiet fritt for snublefeller?     

Er det sklisikkert golvbelegg i trapper og 
korridorer? 

    

Har alle trapper håndlist og/eller 
gelender? 

    

Er gelender og rekkverk utformet slik at 
det ikke oppmuntrer til klatring? (Høyde 
rekkverk, plassering av inventar) 

    

Er avstanden mellom sprinkler og 
åpninger mellom trappetrinnene 10 cm 
eller mindre? 

    

 

Sanitære forhold 
 

    



Er antall og plassering av toaletter 
tilfredsstillende? 

    

 
Spesialrom: Kunst og håndverk, mat og 
helse, naturfag m.m. 
 

    

 

Inneklima 
 

    

Er det montert punktavsug for 
kjemiforsøk i naturfagsrom/kjemirom? 

    

Er det installert spesielle avsug der det er 
Nødvendig (f.eks sponavsug)? 

    

 

Sikkerhet 
 

    

Er dører til formingsrom med farlig 
verktøy 
og utstyr låst når de ikke er i bruk? 

    

Er det innført sikre rutiner for låsing av 
maskinene?  

    

Har maskinene som krever det, 
automatisk 
stoppeknapp? 

    

Er det riktig verneutstyr i sløyd og 
formingsrom? 
(hørselsvern, beskyttelsesbriller, 
støvmasker)  

    



Er materialstabler forsvarlig sikret mot 
utrasing? 

    

Oppbevares kjemikalier og vaskemidler 
utilgjengelig for elevene? 

    

Er kjemikalier forskriftsmessig merket ?     

Har skolen kjemikaliekartotek og 
datablader over alle merkepliktige stoffer 
på naturfagrommet? 

    

Finnes det oppslag med nødvendig 
informasjon om kjemikaler, førstehjelp, 
lagring, destruering, risiko og sikkerhet på 
naturfagrommet? 

    

Har skolen tilstrekkelig verneutstyr til bruk 
i kjemi- og fysikktimen? Er det etablert 
rutiner for riktig oppbevaring, vedlikehold 
og renhold av utstyr som ikke er 
engangsutstyr? Inkl. filterbytte på 
åndedrettsvern.  

    

Har virksomheten tilstrekkelig 
førstehjelpsutstyr (inkl. øyeskyller/ 
nøddusj der det er fare for synsskader 
eller antenning av klær og hår), og vet 
elevene hvordan det skal brukes? 

    

Får elevene veiledning i hvordan de 
skal ivareta sikkerheten ved de ulike 
eksperimentene og utstyr?  

    

 Unngår man å spise/drikke i rom der det 
foregår kjemiske forsøk? 

    



 
Kroppsøving/gymsal/svømmehall og 
garderober/dusjanlegg  

    

 

Inneklima 
 

    

Oppleves luftkvaliteten som god i 
gymsal/svømmehall? Vurder luftkvalitet 
og temperaturforhold 

    

Er det tilstrekkelig avtrekk fra dusjanlegg?     

 

Sikkerhet 
 

    

Er det sørget for at risikofylte apparater 
og 
utstyr er sikret mot bruk uten tilsyn? 
 

    

Er det innarbeidet gode rutiner for 
ettersyn og vedlikehold av utstyr? 
(Spesielt redskaper som henger i taket) 

    

Er glassflater og lysarmatur sikret slik at 
de ikke kan knuses eller skade elevene? 

    

Er gymsalen fri for ulykkesfeller? 
(utstikkende apparater eller 
bygningsdeler, ødelagte overflater etc). 

    

Er elektrisk armatur beskyttet i lokaler 
beregnet for gymnastikk, bad og 
omkledning? 

    



Har dusj og garderobe sklisikkert 
golvbelegg? 

    

Har kranene til dusjene termostat eller 
skåldesperre? 

    

 

Svømmehall  
 

    

Har lærere med ansvar for elevene i 
svømmetimen årlig gjennomgått  
livredderkurs? 

    

Blir sikkerhetsregler og regler for adferd 
i svømmehallen jevnlig gjennomgått? 

    

 

Antall mangler   

Avvik og mangler skal følges opp på 
følgende måte: 
 
 

 

Dato for vernerunde  

Tilstede ved vernerunde  
 

  



Sjekkliste for vernerunde av skolegård: ___________________ skole 
Skolegårder er svært forskjellige, og det er derfor vanskelig å komme med en fullstendig liste over sjekkpunkter for det ulykkesforebyggende 
arbeidet. Denne sjekklisten må ses på som en veiviser i forhold til hvordan en tenker ulykkesforebygging. Skolene oppfordres til å lage egen 
sjekkliste tilpasset egen skolegård, som en del av skolens internkontrollsystem. 

 Ja Nei Ikke 
aktuelt 

Tiltak/merknad 
 

 
Trafikk/atkomst 
 

    

Er bussholdeplassen for skolebussen 
tilfredsstillende m.h.t. barnas sikkerhet? 

    

Er løsningen for foreldres henting/bringing av barn 
trafikksikker? 

    

Er servicetrafikken til skolen betryggende dvs. 
utenom skoletid/adkomst adskilt fra skolegård? 

    

Er trafikk og parkering på skolens område 
i fritiden lagt til rette slik at den ikke  
kommer i konflikt med fritidsaktiviteter? 

    

Har utetrappa en sikker utforming?  
(sklisikker, rekkverk) 

    

Blir utvendige trapper strødd eller holdt isfrie 
om vinteren? 

    

Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende ryddet 
for snø og strødd på vinterstid. 

    

 
Skolegården og annet uteområde tilgjengelig i 
løpet av skoletiden 
 

    



Er skolegården tilgjengelig for elever med ulike 
funksjonshemminger? 

    

Er det tilfredsstillende inngjerding mot fare- 
områder som vann, trafikk, anleggsplasser o.l.? 

    

Er utformingen av gjerdet trygt? (tilstrekkelig 
høyde (ta hensyn til snø), ikke klatrebart, ikke 
åpninger på toppen mellom stående bord som 
overstiger 4,5 cm i bredde og 4,5 cm i dybde.) 

    

Har skolegården tilfredsstillende belysning?     

Er skolegården, ballbanen og uteområdet for 
øvrig fritt for snublefeller som skyldes dårlig 
vedlikehold? (Oppstikkende asfaltkanter, 
kumlokk m.m.)? 

    

Er farlige skrenter og stup sikret?     

Er det spiker, steiner og annet som elevene 
kan skade seg på? 

    

Er containere, stiger, redskap og annet farlig 
utstyr sikret slik at det ikke kan skade elevene? 

    

Er området fritt for giftige busker,  trær, bær, 
sopp?  

    

Er det montert snøfangere på eventuelle skråtak 
over lekeplasser/innganger? 

    

 
Lekeapparater  
 

    

Er lekeplassutstyret gjennomgått av 
lekeplasskontrollør i løpet av siste år? 

    

Er det tilstrekkelig sikkerhetssone rundt 
lekeapparatene, og er denne uten annen 
aktivitet/ferdsel 

    



Har lekeapparater med fallrisiko støtdempende 
underlag? (40 cm dypt lag ubyggbar sand- må 
etterfylles/ fallunderlag i gummi) 

    

Er støpte fundamenter på lekeapparatene 
avsluttet minst 20 cm under bakken og tildekket 
med støtdempende underlag? 

    

Er lekeapparatene godt festet og uten utstikkende 
deler eller skarpe kanter som barna kan skade seg 
på/bli hengende fast på? 

    

Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd?     

Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og 
spissene bøyd? 

    

Er bevegelige deler utformet slik at de ikke kan 
gi klem- eller kuttskader? 

    

Er apparatene uten farlige åpninger (mellom 9- og 
23 cm), sprekker eller sprinkler som barna kan 
henge seg fast i? 

    

Er plastikkhylse rundt kjetting til husker og 
klatrestativer hel? 

    

Er det oppbremsingsflate på sklia?     

Er husker og vippeseter av støtdempende 
materiale? 

    

Blir lekeapparater av tre jevnlig sjekket for 
råte- og slitasjeskader? 

    

Blir tau, bolter og oppheng sjekket for 
slitasjeskader? 

    

Er det brukt materialer i lekeapparatene som 
ikke inneholder skadelige kjemiske stoffer? 

    

Er farlige lekeapparater fjernet?     

Blir lekeapparater som er farlig å bruke     



vinterstid pga. glatte overflater, hardfrosset 
underlag osv., demontert eller avstengt? 

Har skolen egenprodusert lekeplassutstyr, og er 
dette kontrollert mot kravene i forskrift om 
sikkerhet ved lekeplassutstyr? 

    

 
Andre aktiviteter  
 

    

Er løse fotball-/håndballmål veltesikre?     

Er fotball- og håndballbaner plassert  
hensiktsmessig i forhold til andre leke- 
områder? 

    

Foregår aking/skliing i skolegården på en 
betryggende måte? 

    

Er skolegårdens naturområde utformet på en måte 
som hindrer alvorlige ulykker? Har man egne regler 
for aktiviteter for å redusere ulykkesrisiko? 

    

Andre forhold som er spesielle for vår skole: 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
Antall mangler  

 



 
Avvik og mangler skal følges opp på følgende 
måte: 
 
 

 

 
Dato for vernerunde 
 

 

 
Tilstede ved vernerunde 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dette er et vedlegg til Trondheim kommunes Faktaark om internkontroll i skoler og barnehager.  
Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten 

 

https://www.trondheim.kommune.no/internkontroll/

