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Sak 8/20 Smittevern i barnehagen 

Nasjonal veileder for smittevern kom i onsdag ettermiddag. Vi begynte tidlig arbeidet med 

å  

planlegge for gjenåpning av barnehagen, med utgangspunkt i en risikoanalyse kommunen  

arbeidet med før påske og den danske veilederen, som kom noe tidligere enn vår. Med  

kombinasjonen av de to har vi truffet ganske bra med planlagte tiltak på egen barnehage. 

Vi ser for oss at vi kan justere ned noen av de stramme tiltakene, som vi først tenkte. 

 

Veilederen gir oss likevel noen konkrete utfordringer ifht åpning av barnehagen: 

syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen 

Det må være lav terskel for å holde seg hjemme, og vi må ha forståelse for at dette 

er av sikkerhetsmessige årsaker. 

Syk regnes for å være alle med symptomer forenlig med Covid-19. Man skal da 

være hjemme fra barnehagen 1 dag etter at man er symptomfri.  

Men rennende nese, som er vanlig hos barn regnes ikke som symptom på korona. 

Vi må også skille mellom pollenallergi og annen type forkjølelse.  

 

Ved mistanke om smitte skal man ta kontakt med fastlege for testing. 

 

Vi har startet arbeidet med en smittevernstrategi for barnehagen. Den vil medføre 

håndvask min hvert 90 minutt, vask av kontaktflater gjennom dagen, mye utetid og 

tiltak for å redusere kontakt. 

 

Det opprettes i tråd med veilederen kohorter, små grupper av barn innenfor 

samme avdeling. Disse skal være statiske gjennom hele uka. Vi skal prøve å 

begrense kontakten med de andre gruppene på best mulig måte. 



 

En kohort kan samarbeide med en annen, for å gjennomføre bl.a måltid. Men noen 

av våre lokaler gir oss utfordringer med å holde kohortene adskilt. Det gjelder først 

og fremst Lia og Oksbæljen. Her vil ikke alle 3 kohorten kunne oppholde seg inne 

samtidig. 

 

Sak 9/2020 Åpningstid ved gjenåpning av barnehagen 

Veilederen tar ikke høyde for at åpningstiden er lenger enn personalets arbeidstid. 

Med normal åpningstid er det ikke mulig å sørge for at kohortene har faste voksne 

gjennom hele dagen.  Barnehagen ser derfor for seg 2 mulige løsninger: 

A) fordele oppmøtetidspunkt og tilsvarende hentetidspunkt etter 8 timer for 

hver kohort 

B) Begrense åpningstiden til 8-16 for alle i oppstarten. 

 

Brukerråd støtter forslag B om å begrense åpningstiden fra 8-16 de to første ukene. Vi  

planlegger nå for 14 dager og ser for oss en gradvis økning i takt med lettelse av andre  

restriksjoner i samfunnet for øvrig. Unntak kan gjelde barn med foreldre i samfunnskritiske  

yrker. De kan kontakte sin avdeling ved behov for utvidet åpningstid. 

 

Barnehagen sender ut informasjon til foreldre om det praktiske før helga. 

 

Sak 10/2020 Måltider i barnehagen ved åpning. 

I oppstarten vil det være matpakke til alle måltider. Frokost må spises før de  

kommer i barnehagen. Barnehagen trenger noe tid på å  

forberede innkjøp og rutiner. Fra uke 18 kan vi starte opp med å servere 

porsjonsvis  

mat til barna. Barna kan ikke forsyne seg selv eller delta i matlaging. 

 

Det vil bli tøft å komme tilbake og det vil ta tid å komme tilbake i normal gjenge. Varighet av  

tiltakene vet vi ikke noe om. Det er fortsatt behov for at vi bidrar til den nasjonale dugnaden og er  

lojale til de tiltak og restriksjoner vi må følge.  

 

Det er strenge krav, som ansatte må følge opp i det daglige - men vi understreker at vi samtidig skal  

gi barna et godt barnehagetilbud. Barna skal få møtes og være sammen i mindre grupper, de skal få  

oppleve nærhet og trygge fang. Barnehagen skal fortsatt gi god omsorg og legge til rette for lek og  

læring for barna. 

 

 

Sak 11/20 Spørsmål og svar 

 

1. Vil det bli mulighet for å gjøre endring på kohortene? 

Hvert barn får utdelt en kohort de skal tilhøre- gjennom uka. Endringer vil kunne skje etter 

helg, da man har hatt opphold i to dager. 

2. Hvilket behov for oppholdstid signaliserer foreldre etter ringerunde? 

Det ser ut til å være redusert behov første uke i sammenheng med at skolene åpner 1 uke 

senere. Varierende behov for oppmøtetidspunkt, men mange skal fortsatt jobbe 

hjemmefra. 



 

 

 

 

3. Kan barnehagen bruke vikarer? 

Det er lov å bruke vikarer. På Byneset barnehager har vi 3 vikarer, som vi beholder nå. Vi vil 

være forsiktige med å bruke eksterne vikarer. I tilfelle kan de ikke jobbe på flere 

barnehager i løpet av en og samme uke. 

4. Hvordan vil desinfeksjon stå tilgjengelig i lokalene ? 

Vi har begrenset tilgang på desinfeksjon til hender. Vi skal primært bruke såpe og vann. 

Dette har også vist seg å ha best dokumentert effekt. Håndsprit er forbeholdt tur og til bruk 

for voksne. 

5. Hvordan gjør vi det med smukker, kos, hårstrikk, spenner osv? 

Ansatte skal ikke bruke, ringer og smykker, oppsatt hår 

Rådene for barna vil være å samles langt hår i hårstrikk, neglene klippes korte. Kosen kan 

ligge i vogna og brukes kun ved soving og smukk er tillatt. 

Det er viktig å tenke over hva barna har på seg. Det er tilrådelig å vaske klær rett etter 

barnehagen. Det vil bli mer klesvask i perioden som kommer. 

 

Når det gjelder foret utedress er det vanskeligere å få tørr over natta. Velg heller regntøy 

med ull under.  

6. Har barnehagen tenkt på fordeling av adkomst på Rye? Med 2 porter er det mulig å fordele. 

Godt forslag! Storbarn bruker port ved riksveien og småbarn leverer via port mot  

skolen.  

7. Blir det matpakker til 3 måltid den første uka? 

Nei. Ved begrenset åpningstid 8-16 må barna spise frokost før de kommer. Det blir da 2 

matpakker hver dag i uke 17. Vi vil starte opp med matservering fra uke 18. 

Kostprisen vil bli halvert på kontingenten for mai. 

8. Hva skjer med foreldresamtaler? 

Ansatte har behov for å startet opp med hverdagen sammen med barna. Den første tiden 

trenger vi å være mest mulig sammen med barna. Alt vil forskyves. Det vil bli muligheter for 

å be om samtaler på nett etterhvert og på sikt samtaler ansikt til ansikt. 

 

Det vil bli åpent foreldremøte på Google Hangout fredag 17.4 kl. 11.30  

 

Vi ser frem til å ta imot barna. Når barna leveres på mandag skal alt være forberedt. Personalet 

jobber nå intens med å forberede seg til oppstart. Veilederen gir anbefalinger, som vi skal jobbe for 

å følge opp. Vi skal være tydelige - men ikke rigide. Barnas beste må alltid komme først! 

 

 


