Beredskapsplan for barnehageeiere
Målsetting med planen:
 Sikre at barnehageeier er i stand til å raskt trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.
 Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak barnehagene må følge. Det er den generelle
smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Ansvar:
 Barnehageeier er ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte.
 Smittevernmyndighetene avgjør hvilket nivå tiltakene skal legges på (grønt, gult, rød), ut fra smittesituasjonen.
 Det er kontakt og samarbeid om smittevernsituasjon mellom smittevernmyndigheter og barnehageeier i jevnlige
beredskapsmøter.

Når skal barn, ansatte og foresatte ikke møte i barnehagen?
 Barn, ansatte og foresatte skal ikke møte i barnehagen om de er syke.
 Ved milde luftveissymptom og sykdomsfølelse skal barn og ansatte være hjemme til de har vært symptomfrie 1 døgn.
 Barn og ansatte som blir syke i åpningstiden, skal hjem så snart som mulig. Se smittevernveileder for kontaktreduserende
tiltak mens en venter på henting av barnet.

Utfyllende informasjon om krav til drift finnes i nasjonale smittevernveiledere.

Område:
Grønt

Gult

Rødt

KONTAKTREDUSERENDE TILTAK:
 Åpningstid: Ordinær åpningstid.
 Kohorter: Ingen inndeling i kohorter.
 Avstand: 1 m avstand. Unngå håndhilsning og klemming. Barn skal få trøst og kos. Håndvask etterpå.
 Lokaler: Ordinær drift.
 Oppmøte og henting: Ordinær drift.
 Sovesituasjon: Ordinær drift.
 Tilvenning i barnehage: Ordinær drift.
 Kohorter: En avdeling er en kohort. To kohorter kan samarbeide om praktisk gjennomføring av dagen. Faste
ansatte per kohort. Se ellers smittevernveileder for mer informasjon.
 Avstand: Minst en meter mellom ansatte og to meter mellom samarbeidende kohorter. Håndvask etter trøst og
kos. Unngå trengsel ut/inn, i garderobe og toaletter.
 Lokaler: Faste oppholdsrom til hver kohort/avdelingsvis. Økt bruk av utetid.
 Oppmøte og henting: Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.
 Sovesituasjon: Barn fra samme kohort kan sove ved siden av hverandre, to meters avstand til neste kohort.
 Tilvenning i barnehage: Gjennomføres i den kohorten barnet skal tilhøre, tilvenning skjer i barnets kohort.
Foresatte kan være sammen med barnet i barnets kohort. Foresatte bør holde en meter avstand til andre.
 Åpningstid: Redusert åpningstid, 7 timer til dagen, to valg: 07.30 – 14.30, eller 08.15 – 15.15. Foresatte til barn
med særlige behov og foresatte i samfunnskritiske funksjoner, som er på vakt, kan søke utvidet tid.
Hjelpetjenestene dokumenterer særlige behov. Stenging ved instruksjon fra smittevernmyndigheter.
 Kohorter: Etablere mindre kohorter, det kan være opp til 4-5 barn i kohort for barn 0-3 år og 8 – 10 barn i kohort
3-7 år. Faste ansatte i hver kohort. Lokale vurderinger (barnas behov, organisering m.m) avgjør kohortstørrelse.
To kohorter kan samarbeide om gjennomføring av dagen, se smittevernveileder for nærmere informasjon.
 Avstand: Minst en meter mellom ansatte og to meter mellom samarbeidende kohorter. Håndvask etter trøst og
kos. Unngå trengsel ut/inn, i garderobe og toaletter.
 Lokaler: Hver kohort har sitt faste rom, også faste uteområde. Se ellers smittevernveileder.
 Oppmøte og henting: Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.
 Sovesituasjon: Barn fra samme kohort kan sove ved siden av hverandre, to meters avstand til neste kohort.
 Tilvenning i barnehage: Kun tilvenning av et barn per kohort om gangen.

Område:

Grønt

HYGIENE:



Gult





Rødt





Håndvask: Ved ankomst bhg, før måltid, etter toalettbesøk/bleieskift, ved synlig skitne hender, etter kontakt med
kroppsvæsker og dyr. Merk informasjon i veileder om skånsom håndvask.
Bleieskift: Bruk engangshansker, vaske hender etter hansker er av. Bleier kastes i pose som knyttes igjen i vanlig
restavfall eller i egen bleiebøtte.
Håndvask: Ved ankomst bhg, før måltid, etter toalettbesøk/bleieskift, ved synlig skitne hender, etter kontakt med
kroppsvæsker og dyr. Merk informasjon i veileder om skånsom håndvask.
Bleieskift: Bruk engangshansker, vaske hender etter hansker er av. Bleier kastes i pose som knyttes igjen i vanlig
restavfall eller i egen bleiebøtte.
Håndvask: Ved ankomst bhg, før måltid, etter toalettbesøk/bleieskift, ved synlig skitne hender, etter kontakt med
kroppsvæsker og dyr. Merk informasjon i veileder om skånsom håndvask.
Bleieskift: Bruk engangshansker, vaske hender etter hansker er av. Bleier kastes i pose som knyttes igjen i vanlig
restavfall eller i egen bleiebøtte.

Område:

MATERIELL OG LEKER:

Grønt
Gult




Materiell og leker: Som ved ordinær drift.
Materiell og leker: Redusere antall materiell og leker. Faste leker per kohort. Rengjøring/vask av leker jevnlig.
Leker som deles mellom kohorter må rengjøres daglig. Ingen vask av utendørs leker, faste apparat eller
lekemateriell.

Rødt



Materiell og leker: Redusere antall materiell og leker. Faste leker per kohort. Rengjøring/vask av leker jevnlig.
Leker som deles mellom kohorter må rengjøres daglig. Ingen vask av utendørs leker. Faste apparat eller
lekemateriell.

Område:

Grønt
Gult
Rødt

RENHOLD




Normalt renhold.
Forsterket renhold, jmfr. rutine.
Forsterket renhold, jmfr. rutine

Område:

Grønt

Gult

Rødt

Område:

Grønt
Gult

Rødt

MAT













Tilbereding av mat: Ordinær drift.
Servering av mat: Ordinær drift.
Gjennomføring av måltid: Barn skal ikke dele mat og drikke.
Renhold av bord og stoler: Ordinær drift.
Tilbereding av mat: Jmfr. smittevernveileder.
Servering av mat: De voksne lager maten klar på fat til barna.
Gjennomføring av måltid: Barna har sin faste sitteplass.
Renhold av bord og stoler: Rengjøres før og etter hvert måltid.
Tilbereding av mat: Jmfr. smittevernveileder.
Servering av mat: De voksne lager maten klar på fat til barna.
Gjennomføring av måltid: Barna har sin faste sitteplass.
Renhold av bord og stoler: Rengjøres før og etter hvert måltid.

BEMANNING:








Ordinær drift
Faste voksne per kohort. To kohorter kan samarbeide om praktisk gjennomføring av dagen.
Vikar: Organiseres etter behov i hver barnehage.
Barnehageeier kan fatte beslutning om å stenge deler eller hele barnehagen, om nødvendig.
Faste voksne per kohort. To kohorter kan samarbeide om praktisk gjennomføring av dagen.
Vikar: Organiseres etter behov i hver barnehage. Ved ytterligere behov vil barnehage og skole utveksle personale,
styrt av barnehageeier. Smittevernveileder må følges.
Barnehageeier kan fatte beslutning om å stenge deler eller hele barnehagen, om nødvendig.

Område:

SAMARBEID MELLOM TILSETTE:

Grønt
Gult







Rødt





Område:

Grønt
Gult

Rødt

Ordinær drift.
Medarbeidersamtaler kan gjennomføres fysisk med en meters avstand og håndvask før/etter samtale.
Samarbeidsmøter kan gjennomføres fysisk med en meters avstand og håndvask før/etter møtet.
Gjennomføring av arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet.
Leder har jevnlig (hver 2.uke) samtale/dialog med tillitsvalgte, digitalt eller fysisk etter smittevernregler, og/eller
etter behov.
Ingen gjennomføring av fysiske møte eller større samlinger.
Digitale personalmøte kan gjennomføres.
Leder har jevnlig (hver 2.uke) samtale/dialog med tillitsvalgte, digitalt, og/eller etter behov. Før/etter 7 timer
oppholdstid/barna er hjemme. Om nødvendig kan det gjøres avtale om at HTV representere tillitsvalgte ute på
arbeidsplassene i jevnlige samarbeidsmøte med kommuneledelse. Avtalen blir da formidlet tillitsvalgte.

FORELDRESAMARBEID:










Ordinær drift.
Foreldremøte kan gjennomføres om kravene til smittevern møtes. En meters avstand og håndvask før/etter.
Foreldresamtaler kan gjennomføres fysisk med en meters avstand og håndvask før/etter samtale.
Gjennomføring av arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet.
Ingen fysiske foreldremøter eller andre større samlinger.
Digitale foreldremøter kan evnt. gjennomføres avdelingsvis, for å nå ut med informasjon. (Om behov.)
Foreldresamtaler kan avvikles digitalt på sikker plattform (Helsenett e.l.) Om samtale må avvikles fysisk, skal en
følge strenge smittevernråd om en meters avstand og håndvask.
FAU oppfordres til å ha digitalt møte med foresatte.
Ved stenging av barnehagen skal pedagog ta kontakt med hvert hjem en gang per uke for å høre hvordan de har
det.

