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Kopi til

Møtes formål: Smitte Situasjonen og eventuelle konsekvenser for drift

Informasjon: Vi skal drifte på gult nivå tom 30.01 Grønn drift fra 31.01

Kohortene vil fortsette neste uke.

På Nordlys øst har det vært flere ansatte og barn som har vært smittet. På Kolsås har det vært flere  barn og

ansatte som har vært smittet denne uken.

Granåsen barnehager har til nå hatt få tilfeller av smitte - det er viktig å kunne være forberedt ved eventuelt

smitteutbrudd. Det er en del barnehager som har redusert åpningstid pga smitte blant ansatte. Det har vi

sluppet så langt ved Granåsen barnehager. Det er pr i dag vanskelig å få nok vikarer.

Problemstilling: Hvordan håndtere drift ved økt smitte på enheten?

Krevende å drifte på gult nivå. Grønt nivå gjør dette lettere å organisere hverdagen. Samtidig kan dette igjen

føre til økt kontakt og smitte.

Ved grønt nivå vil vi kunne åpne for flere inne i garderobene ved levering.

Det er i dag ulike rutiner som gir ulike forutsetninger for antall foreldre som kan være samtidig i garderoben.



Rutiner for smitte varsling er under revidering. Barnehagen videreformidler informasjon fra smittesporing.

Barn kommer kun i karantenen hvis det er smitte i egen familie.

Tilbakemelding fra foreldrerepresentantene om at det har vært god nok informasjonsdeling og god dialog

når det har oppstått smitte.

Viktig at foreldre melder inn fravær i meldeboka. Legg inn fravær så fort man vet det. Viktig at foreldre

svarer ut gjennom meldeboka med klokkeslett. Dette vil lette arbeide med å organisere dager hvor det er

fravær i personalgruppen.

Barnehagen ønsker tilbakemelding om det er greit å sende ut melding om å hente tidligere . Det kan føre til

dårlig samvittighet for dem som ikke har mulighet. Kan dette skape bekymring om tilbudet den dagen? Kan

en spørre direkte dem som har denne muligheten?

Hvordan kan vi få til dette på en god måte?

Kartlegge dette - sende ut og lage en oversikt? Sende ut en spørreundersøkelse?

Hensikt - mulighet til å kunne bemanne annerledes.

Er det enkeltdager eller er det over en uke? Hvordan fordele denne belastningen?

Det er ønske om at barnehagen sender ut et informasjonsskriv som trygger - Beskriv bakgrunnen for tidlig

henting - forebygger dårlig samvittighet .

Det bør spesifiseres tidspunkt. Barnehagen  kan også skrive noe om når det er full bemanning.

Viktig å være konkret med beskrivelser slik at foreldre forstår hvordan bemanningsplanen må planlegges.

Påmelding til tilbudet ved potensielt høyt fravær for å kartlegge bruken av barnehagen.

Oppsummering;

Barnehagen lager et informasjonsskriv mht potensielt høyt smittetrykk og beskriver tiltak for å kunne

håndtere dette på best mulig måte for barn, foreldre og personalet.

Viktig å melde fravær inn i meldeboka. Legg inn alle dagene man vet barnet er borte - betydning for

bemanning

Grønt nivå

Nytt testregime - informasjon vil komme fra kommunen

Endringer mht karantene plikt

P. i dag anbefales det ikke å teste barn så lenge de ikke har symptomer.

Det er en krevende situasjon for personalet som står i førstelinja  og det gjøres en god jobb. All ære til at

hverdagen håndteres på en god måte.


