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Sak 12/20 Revidert smittevernplan for barnehager 

Gjennomgang av revidert smitte veileder for barnehager.  

De viktigste smitteforebyggende tiltakene er fortsatt: 

- Syke personer skal ikke være i barnehagen 

- God hygiene 

- Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Barnehagen har lav terskel for å sende ansatte til testing ved svake symptomer. Så langt er  

fem av de ansatte testet for Korona, og alle har kommet tilbake negative. 

 

Det presiseres at foreldre med luftveisinfeksjoner ikke kan møte i barnehagen. De må da  

finne andre alternativ for levering og henting av barna. 

 

Den reviderte veilederen åpner for noe større gruppeinndeling for barna. Så langt har 1  

kohort / gruppe tatt utgangspunkt i barnehagens generelle bemanningsnorm med 1 voksen  

pr 3 barn under 3 år og tilsvarende 1 voksen pr 6 barn på storbarn. Nå åpnes det for flere  

barn i hver kohort eller økt samarbeid mellom flere kohorter. Slik vi tolker veilederen kan vi  

fremdeles ikke se en avdeling i barnehagen som 1 kohort - men 1 avdeling kan deles i 2 

kohorter - som samarbeider. I praksis betyr dette at vi får noe mere fleksibilitet. 

 

Veilederen åpner for lokale tilpasninger. Et eks på dette er muligheter og begrensninger i  

våre lokaler. Lia, som har et stort bygg med god plass, har mulighet til å ha alle barna inne  

samtidig. På Oksbæljen, har vi mye mindre areal. Organiseringen må derfor bli ulik med  

tanke på de fysiske forutsetningene vi har. 

 

Renhold av leker og lekeapparat ute er ikke nødvendig. Håndvask før og etter utelek er det  

viktigste. 



 

Vi kan fortsatt ikke hjelpe hverandre på tvers av avdelinger, noe som betyr at det ikke er 

rom for avdelingsvise møter for de ansatte. Ved fravær kan det være behov for vikarer eller 

omrokkeringer av ansatte i løpet av uka. Dette prøver vi å unngå, så langt det er mulig. Vi 

loggfører nøye, når det forekommer, pga mulighet for smittesporing. 

 

Foreldremøter - kan ikke gjennomføres nå. Foreldresamtaler kan bli aktuelt, særlig for 

skolestartere. Sommeravslutning kan bli vanskelig å få til, slik vi kjenner det. Det vil da ikke 

bli for hele barnehagen, men kun en liten forsamling. 

 

Sak 13/20 Opptak 2020 

Opptaket for høsten er godt i gang og vi ligger godt an til å fylle opp begge barnehagene. Vi  

øker med noen småbarnsplasser på Rye fra høsten. Pr dags dato er det fortsatt noe ledig  

kapasitet på storbarn Rye og ved Spongdal barnehage. 

 

Arbeidet med overganger, for barna som skal fra småbarn til storbarn og mottak av nye 

barn er forsinket pga korona. Slik situasjonen er nå, kan vi ikke la barna besøke andre 

avdelinger av hensyn til smittevernet. Vi håper selvsagt at vi får ytterligere revideringer på 

veilederen, slik at vi får mulighet til å bli bedre kjent og legge til rette for gode overganger 

for barna. For nye barn skulle vi nå etter planen ha vært godt i gang med prosjektet “Liten 

og Ny”. Da med ukentlige besøk i barnehagen. Dette har vi ikke kunnet gjennomføre, men 

ser nå på muligheten for å ta imot besøk ute. 

 

Sak 14/20 Økonomi. Til orientering 

Byneset barnehager startet 2020 med et høyt mindreforbruk. Årsaken var knyttet til høy  

grad av sykelønnsrefusjoner. Tiltak som ble iverksatt var da å sette inn 3 vikarer i  

engasjement.  

Så kom korona - og vi fikk umiddelbar stenging av barnehagen. Dette koster oss dyrt! 

Byneset barnehager har fått inntrekk på budsjettet, på lik linje med andre enheter i 

kommunen. Mindreforbruket vi hadde er nå snudd til et merforbruk på ca 4%. 

 

Det vil fortsatt være rom for å fortsette engasjementet av våre vikarer. Det gjør også at vi 

kan ha god bemanning i våre kohorter, slik smitteveilederen krever at vi organiserer. Det 

slår positivt ut for oss, med en økning i barnetall fra høsten.  

 

Vi har kontroll på økonomien, men innsparingene vil få konsekvenser på både vikarbruk og 

innkjøp fremover. Så langt er vi i gang med å dokumentere hvilke utgifter som er direkte 

knyttet til korona på egen post, slik at dette synliggjøres oppover i systemet. 

 

Byneset barnehager er i en særstilling, med mange deltidsstillinger (frivillig deltid). Det gjør  

at vi har behov for økt bemanning for å ivareta smittevernet. Vi kan ikke gå på kompromiss  

med smittevernsreglene. Konsekvensen blir for stor. Med nåværende organisering vil ½  

avdeling måtte settes i karantene ved evt. smitte. Hvis vi ikke ivaretar smittevernet risikerer  

vi at hele barnehagen settes i karantene. 

 

Barnehagens prioritering er nå å unngå smitte og holde konsekvensen av evt smitte nede.  

Matservering og åpningstid kommer i andre rekke. 



 

 

Evt: 

 

Status på det pedagogiske arbeidet: 

Ved gjenåpning var det mye fokus på renhold og å innfri smittevernsrådene. Vi jobber hardt  

for å ta hverdagen tilbake og gi barna mening i hverdagen. Det er et stort savn å ikke kunne  

gjennomføre avdelingsvise møter med faglig utvikling. Men vi får noe mer fleksibilitet og 

ser rom for å kunne gjennomføre planleggingstid fremover. 

Den stramme inndelingen i kohorter har derimot gitt oss god oversikt over enkeltbarns  

behov og god mulighet til å jobbe i tette relasjoner gjennom hele dagen og uka.  

Uteområdet og turmål i nærmiljøene brukes flittig på begge barnehager. 

 

Åpningstid: 

Vi har forståelse for foreldres ønske om å komme tilbake til ordinær åpningstid. Vi kan  

likevel ikke skynde oss for fort, når vi nå også skal tilpasse oss den reviderte  

smitteveilederen. Vi avventer avklaring fra kommunen vedr åpningstid. 

 

Ros fra brukerråd: for god innsats og tydelig orientering underveis. Barnehagene gjør en 

god jobb ! 

 

 


