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01/21: Situasjonen på barnehagene nå:  

Pga av økt smittetrykk i Trondheim ble det innført nye tiltak før jul: 

- levering og henting, med anbefaling om at vi som bhg kan prøve å ta imot og 

hente ute 

- anbefaling om bruk av munnbind av foreldre/foresatte 

 

Foreldres erfaringer knyttet til perioden før og etter jul: 

- Sollia: storbarn: ved henting og levering har det vært noe dårlig 

informasjon ift oppmøte på morgenen, om det er i utebu, grillbu eller 

inne. Kan være fint å få en melding i meldeboka hvis man er inne, ift 

påkledning om morgenen.  

Småbarn: fungerer bra, ingen barn som har reagert på avlevering og 

henting i døra. Ingen barn har reagert i forhold til bruk av munnbind. 

- Risvollan: avdelingene har lagt ulikt til rette på avdelinger / baser men 

ikke fått noen tilbakemeldinger på utfordringer rundt dette. 

 

Barnehagens erfaringer: 

Levering og henting:  

Må gjøres ulikt på hver avdeling da vi har ulike forutsetninger.  

1 metersregelen skal overholdes mellom alle voksne. Ulik størrelse på 

avdelinger gjør at vi må ha ulike måter å organisere levering og henting på. 

Det kan bli kø utenfor noen innganger. Vi opplever positive foreldre. Har fått 

noen spørsmål rundt dette med munnbind. Vi har ikke opplevd utrygge barn. 
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Viktig med god dialog mellom bhg og foreldre - vi finner tilpassede løsninger 

for enkeltbarn dersom det er nødvendig.  

Det har vært utfordringer med kaldt vær: gjort noen endringer på enkelte 

avdelinger ifb med det.  

Vi har et stort ansvar også for våre ansatte. Munnbindet skaper trygghet for 

våre ansatte som er tett på mange foreldre hver dag. De klarer ikke å 

overholde 1 metersregelen ved overlevering av barn fra hender til hender.  

Strengt smittevern gjør også at vi klarer å holde vanlig åpningstid nå.  

Investering i våre ansatte.  

 

 

02/21 Barnehagens vurderinger rundt tiltaket redusert åpningstid  

Informasjonsskriv sendt 8. januar der vår vurdering er beskrevet. 

 

Kommunedirektøren åpner for å gi barnehagene mulighet til å redusere 

åpningstiden noe, med en minimum åpningstid på 8 timer, fra kl 0800-1600.  

 

● Vi har risikovurdert Risvollan og Sollia sin situasjon. Pr 07.01.21 ser ikke 

vi et behov for å redusere åpningstiden. Vi fortsetter derfor som nå, men 

endringer kan skje.  

Dersom vi får mye fravær blant personalet vårt, vil vi raskt måtte 

iverksette redusert åpningstid for de avdelingene/barnehagen det 

gjelder. Det vil vi gjøre for å opprettholde god kvalitet på tilbudet til 

barna. God kvalitet er avhengig av trygge og kjente personale. Redusert 

åpningstid sikrer at en trygg og kjent ansatt er med barna i hele 

åpningstiden. 

Det avtales med kommunalsjef for barnehager før iverksettelse.  

 

Kommentar fra foreldre: Støtter vurderingene som barnehagen har gjort 

 

Fraværssituasjonen vår nå: 

- Har noen langtidsfravær - der er det faste vikarer inn. 

- Har fravær hver dag. Ansatte med symptomer får ikke være på jobb, må 

testes - minimum 2 dager fravær.  

- Det er en risiko for at ansatte må være i karantene pga av nærkontakter 

- enten via barnehagen eller hjemmesituasjon. Da blir det lengre 

fraværsperiode.  

- Det er utfordrende med for mange ukjente vikarer inn i barnehagen, 

både pga kvaliteten på barnas tilbud, slitasje for personalet, men også 

pga smittevern. 



 

- Fravær gjør slitasjen stor på de faste ansatte som står igjen. Pandemien 

og smittevernet er en situasjon som vil vare lenge, viktig med god 

investering i ansatte nå.  

- Redusert åpningstid vil hjelpe oss dersom det er mye fravær og få kjente 

og trygge ansatte.  

 

03/21 Kort gjennomgang av overgang til evt rødt nivå  

Dersom rødt nivå iverksettes, vil vi få informasjon fra kommunalsjef. 

Personalet følger da plan for rødt nivå. Foreldre får beskjed fra både ledelsen 

og fra avdelingen. 

Det blir redusert åpningstid, usikker på hvor mye redusert, 

Barna er da inndelt i mindre grupper. En endring i antall barn pr kohort fra i 

vår. Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om 

praktiske oppgaver. For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 

barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn. 

 

04/21 Annet 

Varsling om karantene:  

Frem til nå har varsling til barnehagekohorter om karantene skjedd via at 

smittevernkontoret har sendt ut SMS. Da det har vært travelt på 

smittevernkontoret har det blitt forsinkelse i utsendelse av SMS. Fra nå av vil 

derfor varsling til kohorter som skal i karantene og bli testet, skje på følgende 

måte:  

- Smittevernkontoret sender en mail til leder på barnehage med en 

melding. 

- Enhetsleder videresender denne meldingen på Meldeboka ut 

til foreldre. Der står det at meldingen er fra Smittevernkontoret.  

  

 


