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Forord
For barnehager og skoler er vi i dag vurdert til å være til å være i GULT nivå under Covid-19 utbruddet, og
etter denne vurderinger fra regjeringen er det bestemt at barnehager kan starte med normale åpningstider,
hvor hver avdeling er å vurdere som en kohort.
Den nye veiledningen kommer i løpet av fredag 29.05, og vil gjelde fra tirsdag 02.06.2020.
Lillestrøm kommune har vedtatt at alle kommunale barnehager skal gå over til full åpningstid fra og med
mandag 08.06. Dette har regjeringen åpnet opp for at alle barnehager og skoler kan gjøre for å tilpasse drift
etter veileder.
Sommerly barnehage gjeninnfører fulle åpningstider (07.00 – 17.00) fra tirsdag 02.06.
Grunnen til at Sommerly barnehage kan opprette normale åpningstider fra den 02.06 er:
•

•
•
•

•

Sommerly kan opprettholde høyt nivå (RØDT nivå) innenfor smittevern; hygiene og renhold også
etter 02.06.
Ansatte har gjennomført en Covid - 19 smittevern- analyse per avdeling. Ansatte har brukt trafikklys
for å vurdere risiko for de tiltak av renhold og hygiene barnehagen har, som er etter RØDT nivå
(høyere smittevern tiltak enn det som ligger under GULT nivå). Resultatet av analysen er vurdert til å
ligge innenfor grønn sone (trafikklys).
Avdelingene har en tilstrekkelig bemanning for å opprettholde smittevern tiltak, (som er vurdert
innenfor RØDT nivå) og tilrettelegge normal åpningstid, når en avdeling nå er å anse som en kohort.
Pedagogiske ledere prioriterte å arbeide på kveldstid torsdag 28.05, for å legge opp vaktlag per
avdeling og planlegge ute soner (Hver kohort / avdeling skal ha avskilte ute soner)
Hele personalgruppen i Sommerly er innstilt på å gjøre de tilpasninger og endringer fortløpende
under uke 23, etter revidert veileder av 29.05. Det er satt opp et kveldsmøte torsdag 04.06, hvor
personalet vurderer tiltak og justerer praksis etter erfaringer frem til denne kvelden. Foresatte vil bli
informert fortløpende ved behov for justert praksis.
Sommerly barnehage er en avdelingsbarnehage med 4 avskilte avdelinger, hvor det er naturlig
levering og henting i 4 ulike soner. Vår avdelingsstruktur støtter derfor naturlig de krav i veileder, om
å tilrettelegge for at avskilte kohorter. Sommerly barnehage står derfor ikke i fare for å «blande»
kohorter under deler av dagen (eks felles avlevering og henting i barnehagen). Dette er mer en
utfordring for basebarnehager, og som kan påvirke andre barnehager til å bruke mer tid til
planlegging av drift for gjenåpning (08.06.)

På bakgrunn av overnevnte kulepunkter velger vi å gå ut med en gjenåpning av barnehagen, med normale
åpningstider fra 02.06, til tross for av veileder ikke er sendt ut til barnehagen (Fredag 29.05; 13.00).
For Sommerly så vil ny revidert veileder (29.05) bety en nedjustering og tilpasning fra RØDT nivå til GULT
nivå, og fordi barnehagen etter 02.06 kan beholde høyt nivå på smittevern tiltak, samt at vi har en struktur
som støtter avskilte kohorter, og sist men ikke minst at vi har ansatte som virkelig har jobbet for å kunne
åpne den 02.06, så får vi gjeninført normale åpningstider raskt.
Jeg ønsker avslutningsvis å informere alle foresatte om at, fordi vi går tidlig ut med både informasjon og
gjenåpning med normale åpningstider (før veileder er sendt ut til barnehager og skoler); så vil jeg ikke kunne
informere dere om alle de praktiske tiltak driften må tilrettelegge for under det GULE nivået.
Informasjonen i dette heftet og disse tiltakene som kommer frem her; er basert på det jeg har av kjennskap
til av innhold i den reviderte veilederen (29.05). https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/nyveileder-hver-avdeling-kan-betraktes-som-enkohort/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nyhetsbrev_fra_PBL_27_mai&utm_medium=email
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Ut fra informasjon som ligger i linken om trafikk lys, så ser jeg at de kulepunkter under det GULE nivået som
den nye veileder (29.05) legger opp til at barnehager og skoler nå er på, er de samme som de 3 grunnpilarer
som kom frem av revidert veileder 07.05.2020:
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge: (07.05)
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Ut fra disse to artikler (link under) har jeg valgt å sette opp smittevern tiltak for Sommerly barnehage, under
GULT nivå
https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/ny-veileder-hver-avdeling-kan-betraktes-som-enkohort/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nyhetsbrev_fra_PBL_27_mai&utm_medium=email
https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/barnehagene-far-tid-til-a-tilpasse-seg-ny-veileder/
(Utdrag fra siste link)
Det som synes klart, er:
•
•
•
•

•
•
•

Det innføres såkalt gult tiltaksnivå i barnehager over hele landet, med virkning fra 2. juni.
Dette innebærer at barnehagene kan organisere aktivitetene på avdelingsnivå i stedet for i mindre
kohorter.
Barnehagene får den første uken på seg til å gjøre nødvendige tilpasninger i driften til gult tiltaksnivå.
Dersom smittesituasjonen endrer seg, kan nasjonale, regionale eller lokale helsemyndigheter på et
senere tidspunkt varsle endret tiltaksnivå. Derfor skal alle barnehager utarbeide beredskapsplaner for
de ulike tiltaksnivåene.
Veilederen vil med denne innretningen også være gjeldende ved oppstart av nytt barnehageår til
høsten.
Det kommer i forbindelse med veilederen egen rådgivning for tilvenning.
Det vil i forbindelse med revidert veileder også komme nytt støttemateriell for barnehagene.

Denne informasjonen samlet er grunnlaget for Sommerly barnehage sin Covid-19 plan; etter GULT nivå, og
som ligger til grunn for at vi åpner med normale åpningstider fra 02.06.2020
Når veileder kommer så vil jeg sende link til dere på denne, og som sagt så vil barnehagen tilpasse drift etter
innhold under uke 23 og videre fremover.
Formålet med smitteverntiltakene er fortsatt å forebygge og redusere smitte Covid-19, samt å tilrettelegge
for trygghet for barn, ansatte og foresatte. Vi gleder oss over den positive fremdriften i samfunnet, men er
klar over at vi fortsatt må være fokusert på smittevern tiltakene. Den nye veilederen skal gi oss informasjon
om hva barnehager skal gjøre, hvis det blir endringer i nivåene (Trafikk lys – nivåene), og med dette blir vi
påmint om at vi i dag står på et godt sted – men at det fortsatt er en fare for endring.
Jeg takker alle ansatte i Sommerly barnehage for en enorm innsats; hele veien, men ikke minst nå dette siste
døgnet! Det har vært en beundringsverdig endringsvilje med positiv innsats – hele tiden! Kunnskapen, viljen,
humøret og pågangsmotet har vært motoren i denne tøffe tiden, - og jeg er ikke overrasket – men alltid like
imponert!
For spørsmål ta gjerne kontakt
Cathrine Vedstesen
Daglig leder Sommerly barnehage sa
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Innledning
Denne veilederen skal gi råd og støtte til barnehager og skoler. Dette er den 3 veilederen under Covid-19, og
den er basert på et «trafikklyssystem» der tiltak differensieres ut fra smitterisiko. Veilederen vil ifølge i
kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby over tid gi et mer forutsigbart system.
Den gjeldende veilederen (07.05.2020-29.05.2020) representerer rødt nivå, mens smittevernmyndighetene
nå vurderer at smittesituasjonen over hele landet tilsier at gult tiltaksnivå er tilstrekkelig.
For barnehagene betyr gult tiltaksnivå at de kan drive med en avdeling som en kohort og ha normal
åpningstid.
Vi ber alle foreldre om å lese hele innholdet i dette dokumentet, slik at vi sammen kan opprettholde et godt
og trygt samarbeid også i tiden fremover. Til tross for at vi har beveget oss fra rødt til gult nivå, så er ikke alt
som før Covid – 19. Det vil fortsatt være smittevern tiltak som krever at vi opprettholder en del av dagens
praksis. I dette heftet får foreldre informasjon om hvordan praksis for Sommerly blir fra 02.06.2020.
Særlig viktig blir det at foreldre setter seg inn i avsnittet om:
o

Henting & levering fra 02.06.20

o

Måltider

Vi takker for samarbeid og tålmodighet under denne vanskelige og krevende tiden, og vi gleder oss over å
kunne ta imot foreldre og barn i det som blir; neste skritt mot en «mer normal» hverdag. Barnehagen skal
gjøre sitt for å redusere smitte og opprettholde trygghet for barn, ansatt og foresatte!
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Trafikklyssystemet:
Grønt nivå
1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
•
•

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag

Gult nivå (samsvarer med de 3 grunnpilarer fra veileder 07.05.2020)
1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
•
•
•
•
•
•

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
Hele avdelinger regnes som en kohort
Faste ansatte per kohort
Unngå trengsel og store samlinger
Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå
1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
•
•
•
•
•

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
Dele inn barna i mindre kohorter
Faste ansatte per kohort
Unngå trengsel og store samlinger
Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider

Smitteforebyggende tiltak

Gult nivå
1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
→

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
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→

Hele avdelinger regnes som en kohort

→

Faste ansatte per kohort

→

Unngå trengsel og store samlinger

→

Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

→

Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde
avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i
ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.
Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom
oppstår. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå.
Dersom smitteverntiltakene listet opp i dette notatet gjennomføres, vil smittespredningen likevel bli
begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for
å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

Gult nivå
1) Ingen syke skal møte i barnehagen
Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre
luftveisinfeksjoner.
Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer
som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.
Symptomer:
De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten:
→ halsvondt,
→ forkjølelse
→ lett hoste
→ hodepine
→ muskelsmerter
→ magesmerter kan også forekomme
Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, hos barn er antagelig denne andelen enda
høyere.
Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste,
feber og kortpustethet, og hos noen svært få kan de få et alvorlig forløp med behov for behandling i
sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.
Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort det lar seg gjøre.

Når kan barn, foresatte og ansatte møte i barnehagen?
Barn og ansatte kan komme i barnehagen:
•

Når de ikke har symptomer på sykdom (se avsnitt overfor for symptomer; når barn og ansatte skal
være hjemme)
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•

Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært
symptomfrie i 1 døgn.

•

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og
den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom
de får symptomer (se under).
Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med
klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
Her vil barnehagen be foreldrene om at det kan vises til at det er gjort en legeundersøkelse, hvor
barnet har påvist allergi. Dette er fordi barnehagen ikke ønsker å ta en beslutning i tvilstilfeller, som
setter barn, foreldre og ansatte i en unødvendig risiko for smitte av Covid-19.

•

•

Mange barn har ofte rennende nese, uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de
har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i
barnehagen som normalt.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?
a. Barn og ansatte med luftveissymptomer:
• Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen.
De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
b. Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:
Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i
isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). Retningslinjer til
forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.
c. Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
Skal være i karantene.
Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av
Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). Retningslinjer til forskrift som regulerer
karantene er gitt av Helsedirektoratet.
d. Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:
Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna.
De må finne andre løsninger for følging og henting av barna.
Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten,
kan møte i barnehagen som normalt.

Gult nivå
2) God hygiene
God hånd- og hostehygiene
• https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/?term=&h=1#raad-om-hndvask-ibarnehager-og-skoler
Innhold på denne siden
• Barnehage- og skoletilbud til barn og ungdom med kroniske sykdommer
• De fleste barn og ungdommer som bor sammen med personer i risikogrupper, kan gå i barnehagen og
på skolen
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•
•
•
•

Råd om håndvask i barnehager og skoler
Skånsom håndvask
Snakk med barna
Om artikkelen / endringshistorikk

Skånsom håndvask
• Velg en hudvennlig såpe som er parfymeri og med pH som ikke er høyere enn 5,5.
• Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann.
• Hendene bør være våte før såpen påføres.
• Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner.
• Klapptørk hendene til de er helt tørre.
• Barnehager og skoler bør kjøpe inn hudvennlige såper og håndpapir av god kvalitet for å minske
uttørking av hender.
• Tørr og sår hud kan forebygges ved bruk av håndkrem. Barn og elever anbefales å ha med egen krem og
smøre hendene ved behov (eksempelvis etter håndvask).
• Barnehager og skoler bør vurdere innkjøp av håndkrem som kan benyttes av barn og unge som ikke har
med egen krem.
• Ved bruk av felles tuber er det viktig å tilse at åpningen på tuben ikke kommer i kontakt med hud eller
gjenstander under bruk slik at kremen ikke forurenses.

Råd om håndvask i barnehager og skoler
Folkehelseinstituttet har fått mange tilbakemeldinger om at barn og unge får problemer med tørre hender
nå som det er stort fokus på håndhygiene. Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender.
Rådene kan tilpasses slik:
• Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer
skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.
• Håndvask med lunkent vann og såpe bør alltid gjennomføres før mat, etter friminutt/uteaktivitet hvis
hendene er synlig skitne og etter toalettbesøk.
• Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

For foreldre, barn og ansatte som ankommer barnehagen gjelder:
→ Håndsprit ved inngang/ port (denne vil erstattes med gele ved neste innkjøp) ved ankomst og avgang
→ Håndsprit ved inngangsdøren ved ankomst og avgang
→ Ansatte er behjelpelige med håndvask sammen med barna ved ankomst.
Solkrem
• Alle barna skal være smurt med solkrem før de kommer til barnehagen. Nå som vi er inne i juni mnd,
så vil barna ha behov for å bli smurt flere ganger daglig. Ansatte legger dette inn, men alle foreldre
skal ha egen solkrem til hvert enkelt barn som ligger i sekken (helt i plastikkpose)
Godt renhold
• Barnehagen utarbeider renholdsplan etter retningslinjer fra IK – system; Renhold og orden, FHI og
veileder 29.05.2020
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Renhold av leker og materiale:
I tillegg er følgende punkter endret under forsterket renhold:
• Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring
• Sportsutstyr må ikke lenger vaskes daglig
• Leker kan også ryddes bort («karantene») i 3 dager før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig
rengjøring
• Tøyleker og andre tekstiler må vaskes etter anvisning. Hvis ikke det er mulig, må de ryddes bort.
• Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for
eksempel ved soving

Gult nivå
3) Kontaktreduserende tiltak:
Endringer etter revidert smittevern plan 29.05.2020

→

→

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

→

Hele avdelinger regnes som en kohort

→

Faste ansatte per kohort

→

Unngå trengsel og store samlinger

→

Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

→

Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Fysisk kontakt:

Tetthet i grupper:
→

Hele avdelinger regnes som en kohort
•

Kohorter/avdelinger skal være sammen ute og inne,

•

Barnehagen setter opp inndelte ute soner for de ulike kohortene

•

Faste ansatte per kohort

•

Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom
barn.

•

Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, og på toaletter.

•

Økt bruk av utetid.

•

Begrense antall barn som er ute og inne samtidig.

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra
Helsedirektoratet.

Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til?
•

Barn med kroniske sykdommer

•

Voksne (foresatte/ansatte)
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https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/barnehage/er-det-noen-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesiellehensyn-til/barn/

Henting og levering i barnehagen
Det er fortsatt en del ekstra ordinære tiltak for å opprettholde avstander mellom kohorter/ avdelinger, som
er mer krevende enn før Covid-19 utbruddet. Dette gjelder særlig for inndeling av uteområdet, hvor hver
avdeling skal være avskilt. Det vil bety at avdelinger fortsatt må bruke skogen/ nærmiljøet, slik vi gjør i dag
for å ivareta smittevern og barnas beste.
Ansatte ønsker derfor å ha en kjernetid fra 10.00-14.30 for å ha en forutsigbarhet rundt å benytte
skogen/nærmiljøet. Dersom barnet ikke skal i barnehagen, eller dere har et behov for henting/levering
utenfor kjernetiden ber vi om at dere innen 9.15 sender en melding på eBarnehage/avdelingstelefonen for å
gjøre en avtale med avdelingen. (fra den 02.06 skal ikke foreldre benytte telefon nummer til
kontaktpersoner, slik det er i dag).
o Barnehagen åpner kl. 07.00
o Barnehagen stenger 17.00
Sommerly barnehage har utarbeidet rutiner for henting og levering etter Gult nivå, for dette gjelder:
Barnehagen skal kartlegge og planlegge for å unngå trengsel i garderoben, og for dette blir praksis:
•

Foresatte skal fortsette å bruke 4 ulike innganger, slik det er i dag; Snekker`n og Lekestua på
baksiden, Minsten og Byggeklossen forsiden.

•

Foresatte blir ikke med inn på hovedavdeling, (hvis ikke det er nødvendig; og det må da gjøres etter
avtale med ansatte på avdeling) Ansatte vil etterstrebe og møte barn og foreldre ute eller i
garderoben. Dette blir vurdert daglig etter værforhold, bemanning og aktivitet per avdeling. Hvis
barna skal være påkledd ved avlevering, så kommuniseres dette ut til foreldre i forkant av ansatte på
avdeling. Så barn og foreldre kan være forberedt på å møte både ansatte for mottagelse både inne –
og ute på morgningen.

•

For henting og levering skal barna kun følges inn i grov og mellom garderobe, foresatte skal ikke inn
på hovedavdeling. Dette er for å unngå at det blir store forsamlinger av mennesker inne på
avdelingen. Vi må også be foreldrene om å vurdere avstand og unngå store forsamlinger /
opphopning både ved henting og levering; enten det er inne i garderoben eller ute. Er det mange
foreldre i garderoben, må vi be dere om å vurdere å vente utenfor til det er noe redusert.

•

Vi oppfordrer alle foreldre til å være raske og effektiv ved henting og levering, så vil vi unngå at det
blir oppsamlinger i hente og leveringssoner.

•

Foresatte henger barnas sekker på utsiden av barnehagen ved levering.

•

Vi oppfordrer på det sterkeste at foreldre ikke levere barna i tidsrommet mellom 08.00 og 08.30.
Dette er tiden hvor barna spiser frokost, og den ansatte skal være tilstede sammen med barna under
måltider på grunn av smitteverntiltak.

•

Det er ikke tillatt å krysse grenser/ grå - skillevegger som står imellom grov garderoben. Henting og
levering skal skje på avdelingen sin side.
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•

Foreldre skal ikke krysse fellesrommet ved levering og henting av søsken. Foreldre skal bruke
uteområdet og avdelingsinngangene for henting og levering. Foreldre med søsken går i dialog med
avdeling for løsninger, slik praksis er i dag (før 29.05)

•

Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

Mat og måltider
Fra og med den 29.05:
→

Barna har med frokost i egen matboks
→ Barn har med frukt i egen matboks (ingen felles frukt)
For begge disse måltidene (matboks) gjelder det at maten i matboksen skal være spiseklar for barna selv.
→

Barna får brødmåltider/ havregrøt i barnehagen til lunsj tirsdag, onsdag, torsdag og fredag ut
barnehageåret (ikke mandag). Flere barnehager har kuttet ut mat tilbud og kostpenger under
pandemien. Men vi ser at vi kan opprettholde struktur på hverdagen og smittevern ved å tilby
brødmåltider. Varm måltidene blir ikke en del av mat tilbudet ut dette barnehageåret. Varm mat skal i
dag porsjon pakkes av leverandør for å oppfylle krav om smittevern, dette har ført til at innkjøpet er blitt
dyrere, samt at maten «blandes» i porsjon pakker, noe som ikke er populært blant barna) Barnehagens
kjøkken fasiliteter tilfredsstiller ikke HMS krav for mat tilbereding av storhusholdning, samt at personale
ressurser settes til å være sammen med barna og opprettholde skjerpet smitteverntiltak, renhold og
hygiene.
→ Barna har med egne drikkeflasker som skal ligge i sekken til barnet

Bemanning
Smittevern og nasjonal veileder er satt i praksis etter nasjonal grunnbemanning
Endringer etter revidert smittevern plan 29.05.2020
•
•
•

Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale
rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.
Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom
kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.
For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende
anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt
arbeid som normalt.

Foreldresamarbeid
•
•
•

Det anbefales å ikke arrangere foreldremøter eller andre større forsamlinger
Digitale møter anbefales
Utviklingssamtaler kan erstattes med digitale møter
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Verneutstyr
•

•

Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn eventuelt å ha tilgjengelig ikkemedisinske munnbind/ansiktsmasker til ansatte som blir syke og der det ikke er mulig å holde to
meters avstand til syke barn.
Det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy, det er tilstrekkelig med normalt renhold av eget tøy.

Avslutning:
Barnehagen skal bruke veileder til å:
o
o
o
o

Ta hensyn til barn
Ta hensyn til ansatte
Ta hensyn til foresatte
Ta hensyn til samfunnet

Koronaloven gjelder frem til 27.05. Men det vil fremdeles være et behov etter 27.05, ny midlertidig lov skal
gjelde frem til 01.11, Prop.102L som vil videreføre dagens midlertidige forskrifter.
Det er fortsatt viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke
alltid brukes i barnehager som i for eksempel bedrifter og i samfunnet forøvrig.
Tiltakene for barnehager tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen.
Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant barnehagebarn og ansatte.
Ingen kan lastes dersom smitte i barnehagen oppstår. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom
oppstå fordi det ikke er mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i
barnehagen, men tiltakene beskrevet her vil begrense smittespredning blant barn og ansatte i barnehager.
Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.
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