LEKESTUA VÅREN 2020
Innhold: Rammer, rutiner og organisering av barnehagetilbudet etter smitteverntiltak for covid-19
Tidsrom: Denne gjelder fra 18.05 og til ny rutinebeskrivelse kommer.
MÅL:
• Barnas og samfunnets beste
• Trygghet, omsorg, fellesskap og smittevern
Bakgrunn:
National veileder 2. versjon (7. mai 2020)
Rammeplanen for barnehager

Organisering av hverdagen
Inndeling i smågrupper:
Rammer for smågrupper:
• Åpningstid/arbeidstid alle ansatte: 08.30-16.00
• Antall voksne: 4 Tilstede: Ingrid Maria, Ulrika, Heidi, Inger. Det kan forekomme fravær ved
sykdom.
• Antall barn: 19
• Tilgjengelige områder inne og ute
• Toaletter (vi har tilgjengelig ett på avdeling og ett i grovgarderobe)
• Turområder
Organisering av for fordeling på Lekestua:
Barna deles i 2 kohorter med 9-10 barn og 1-2 voksne. På grunn av størrelsene på kohortene har de
ikke samarbeid med annen kohort, med unntak av ved fravær/sykdom hos voksne. Med en slik
inndeling kan avdelingen deles i to og holdes helt separat, og det vurderes derfor som heldigere enn å
ha 3 kohorter på 6-7 barn der samarbeid må skje på en slik måte at voksne og barn møtes på tvers av
alle 3 kohorter i løpet av en dag. En deling på midten vil også ivareta barnas behov for lek og trygghet,
gjennom at de kan være i kohort med de de leker godt sammen med.
Hver kohort kan omgås «som i en familie». De faste voksne i sin kohort hjelper barna med
primærbehov som toalett, hygiene og mat.
Uteområdet deles inn i 4(6) områder som tildeles rullerende mellom avdelinger. Avdelingen kan deles
i lekesoner; to smårom, lekekrok og hovedrom dersom begge kohortene må oppholde seg innendørs
samtidig.
Barna som er inne bruker toalettet på avdeling. Barna som er ute bruker toalettet i gangen. (Unntak
gjøres ved individuelle behov, da med desinfeksjon av toalettsetet før og etter bruk.)

Levering og henting
Rammefaktorer:
•
•
•
•
Rutiner:

Tildelte faste dører og områder fordelt mellom avdelinger. Lekestua bruker døra på plattingen
bak.
Kort og med minimal kontakt mellom voksne.
Trygge rolige ansatte og foresatte er viktig
Leveres hovedsakelig til fast voksen og barnegruppe

Se eget skriv i eBarnehage/sommerly.no «Endring i hente- og leveringstider» (05.05.2020)
https://sommerly.no/uploads/1/2/7/5/127553078/smittevern_rutiner_ved_henting_og_lever
ing_av_barn_i_sommerly_05.05.2020.pdf

Hva skal barna ha med?
Sekk med frukt og drikkeflaske:
•
•
•

Barna tar med seg en sekk med fylt vannflaske, fruktmåltid, solkrem og evt. ekstra votter.
Barna som skal være inne på formiddagen tar med seg sekken inn og henger den på plassen.
Tar med sekken til sitt uteområde når de går ut.
Barna som er ute på formiddagen henger sekken på knaggen ute. Tar den med inn ved bytte.

Klær:
•
•
•
•

Barna som starter ute har på utetøy når de kommer.
Nett med plass til utetøyet skal være i barnehagen slik at ansatte kan sende utetøy hjem til
bruk dagen etter.
Et sett skift av innetøy leveres i nett til barnehagen og oppbevares i barnets kurv.
Alt må ha tydelig navn, både klær, nett og sekk. Det blir mange sekker og nett i tiden
fremover.

Leker:
•
•
•

Leker skal ikke medbringes hjemmefra
Linus, avdelingsbamsen, skal i «karantene» sammen med avdelingsbamsen til Snekker`n
Leker og materialer som blyanter, hviskelær, malepensler med mer fordeles i kasser til
hver kohort.

Rutiner for overganger i løpet av dagen
Overgang inn/ut (og antall i garderoben):
• Ved bytte av hvilken kohort som er inne/ute skal overflater på avdelingen vaskes etter
gjeldende rutiner.
• Leker fordeles mellom kohorter slik at ansatte kan bruke mindre tid på vask i løpet av dagen,
og ha en større tilstedeværelse med barna. Dersom leker skal brukes av flere kohorter skal de
vaskes før bytte.
• Den ene kohorten har tingene sine i grovgarderoben, den andre har tingene sine i
fingarderoben.
• Grovgarderoben deles mellom Lekestua og Byggeklossen. I kortere tidsrom kan begge
avdelingene ha en kohort der. Det er satt opp en skillevegg i garderoben for å forhindre
kontakt mellom avdelingene.
• Kohorten som er inne på formiddagen er ute til kl. 12/13 slik at gruppen ute kan gå inn.
• Overgangen skjer fortrinnsvis slik at alle barna er ute før noen kommer inn. I et kortere
tidsrom fører dette til flere barn utendørs. Det vurderes heldigere enn en samling av flere
barn inne.
• Dersom kohorten ute må inn før kohorten inne har gått ut benyttes små-rommene med lukket
dør slik at det er minst mulig kontakt mellom kohortene.
Organisering av måltider:
• Kohort som er ute på formiddagen (8.30-12) spiser lunsj ute og frukt inne.
• Kohort som er inne på formiddagen (8.30-11.30) spiser lunsj inne og frukt ute.
• Ved dårlig vær slik at måltid ute ikke kan gjennomføres må ute-kohorten fordeles på
smårommene på avdelingen slik at alle spiser inne.
Måltider inne:
•
•
•
•
•
•

Barn og voksne vasker hender før og etter måltid
Borde rengjøres før og etter måltid.
Voksen smører brødskiver/knekkebrød porsjonsvis til barna.
Barna drikker melk/vann av kopper som kan vaskes, flasker eller engangskrus som kastes.
Ved frukt henter ansatte fram frukten fra barnas sekk.
Barna bruker egen flaske, eller får krus som settes til vask eller kastes etter bruk når de er
tørste.
Måltider ute:
• Barn og voksne vasker hender med såpe og vann eller våtserviett og evt. håndsprit før og etter
måltid.
• Barna bruker egne flasker eller engangskopper
• Lunsjen kan smøres inne og tas med ut, eller smøres av voksen ute. Serveres porsjonsvis til ett
og ett barn.
• Barna spiser med sin kohort, på egnet plass på sitt uteområde.
• Ved frukt ute henter barna frukten fra egen sekk.
Tur:
• Toalettbesøk ute gjøres vekk fra turplassen der barn ikke oppholder seg. Hansker brukes av
voksne. Barn og voksne vasker hender med våtserviett og evt. håndsprit/spritserviett i
etterkant.
• Barna benytter toalettet i barnehagen før tur.

Toalett:
• Barna inne benytter toalettet på avdelingen. Voksen fra barnets gruppe følger og assisterer
med håndvask og tørking.
• Voksne bruker hansker for tørking, og vasker deretter hendene.
• Barna ute benytter toalettet i grovgarderoben. Følges av voksen i sin gruppe som assisterer
med tørk og håndvask.
• Toalettene rengjøres i henhold til renholdsrutiner.
• Ved individuelle behov kan barna benytte andre toalett, setet skal da desinfiseres før og etter
bruk.

Rengjøring
•
•
•

Barn og voksne vasker hender etter gjeldende rutiner.
Voksne vasker avdelingen etter gjeldende rutiner.
Leker fordeles mellom kohorter og vaskes ukentlig. Alternativt settes de i 3. dagers karantene.

Tilbakemeldinger
Hvis det er noe dere lurer på eller føler dere mangler informasjon om omhandlende Lekestua i denne
planen, så tar dere kontakt med oss på mail. Vi svarer på ting så godt vi kan.
Lekestua: Lekestua@sommerly.no
Ingrid Maria (pedagogisk leder): Ingrid.maria.solstrand@sommerly.no
Spørsmål angående drift rettes til daglig leder; dagligleder@sommerly.no

