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Innledning 

I forbindelse med koronapandemien 2020 har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet utarbeidet veileder om smittevern i barnehager. Veilederen kommer i tillegg til 

eksisterende regler og retningslinjer som er beskrevet i «forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler». 3. utgave av veilederen kom 29.05.20.  Tredje utgave innfører trafikklysmodellen for å 

tilpasse kontaktreduserende tiltak. Beredskapsplanen er som følge av dette delt inn etter rødt, gult og 

grønt nivå. Forskjellen mellom de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom 

personer. De tre grunnpilarene for å begrense smittespredning er: 

1) Syke personer skal ikke være i barnehagen 

2) God hygiene 

3) Redusert kontakt mellom personer 

Viktige nettsteder og kontaktinformasjon oppdateres 

kontinuerlig 

Kunnskapsdepartementet 

For skoler og barnehager  

UDIR 

Konsekvenser og føringer 

Stavanger kommune informasjon til ansatte og ledere 

Til ansatte og ledere corona 

Rennesøy barnehagene 

Åpen telefon:  

Virksomhetsleder: Jorunn Frafjord, mob. 98 28 65 23 

Stedfortreder virksomhetsleder: avdelingsleder Vikevåg barnehage avd. 1 og 2, Hege H. Nærheim, 

mob. 97 42 20 54 

Avdelingsleder Østhusvik barnehage: Snefrid Hummervoll, mob. 98 28 65 21 

Hjemmeside: Rennesøy barnehagene: https://www.minbarnehage.no/rennesoy 

Helse Norge 

https://helsenorge.no/koronavirus 

Kontaktinformasjon øverste kriseledelse Stavanger kommune 

Kriseledelse 2020  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/id2693333/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/intranett/SitePages/Coronaviruset---hva-gj%C3%B8r-Stavanger-kommune-.aspx
https://www.minskole.no/gosen/artikkel/287767
https://www.minbarnehage.no/rennesoy
https://helsenorge.no/koronavirus
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/By-ogsamfunnsplanlegging/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBy%2Dogsamfunnsplanlegging%2FDelte%20dokumenter%2FVarslingsfolder%5F2020%20v%5Fjanuar%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBy%2Dogsamfunnsplanlegging%2FDelte%20dokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zdGF2YW5nZXJrb21tdW5lLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL0J5LW9nc2FtZnVubnNwbGFubGVnZ2luZy9FY3p3c1Y0cmtWWkFsbDg3U191TEcwd0JZTnFpTGQ0RGFWczc4QzhWRzhrM3NRP3J0aW1lPXg5TnJ0dkxUMTBn
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Grønt nivå: 

Vanlig drift i barnehagen. Baser/avdelinger har tett samarbeid. De voksne kan veksle mellom 

barnegruppene i løpet av en dag slik at vi får avviklet avd./basemøter, pauser, planleggingstid, gi 

hverandre hjelp ved evt. sykdom etc. Barna fra hele barnehagen kan leke sammen både ute og inne. 

Virksomhetsleder og avdelingsledere har ansvar for overordnet informasjon til foreldre. Pedagogiske 

ledere har ansvar for informasjon til foreldre som omhandler den avdeling/base de er leder for. 

Informasjon gis via mail og/eller hjemmeside 

Tiltak: 1) Ingen syke skal møte i barnehagen 

 2) God hygiene og normalt renhold 

3) Kontaktreduserende tiltak 

Tiltak Det betyr 

1 • Syke barn og voksne holder seg hjemme. 

2 • God hygiene og normalt renhold. 

• Barna oppfordres til å vaske/sprite hendene når de kommer i barnehagen 

om morgenen 

3 • unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming) 

• vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdagen 
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Gult nivå: 
Overordnet mål: barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og det holdes oversikt over disse. 

Det er vanlig åpningstid i barnehagen. Behovet for nærhet og omsorg hos barna skal ivaretas.  

Ansvarlig Ansvarsområde  

Virksomhetsleder og 

avdelingsledere 

Gi overordnet praktisk informasjon til foreldre. Eks. 

åpningstid, rett til omsorgstilbud, kontaktinformasjon mm. 

Skrives av virksomhetsleder. Evt. tilpasninger til enheten 

føyes til av avdelingsleder som sender ut informasjonen. Om 

det ikke er tilpasninger distribueres informasjonen fra 

virksomhetsleder. 

Virksomhetsleder Informere om evt. smitte til avdelingsleder, ansatte og 

foreldre etter å ha blitt kontaktet av smittevern som avgjør 

hvordan avdekket smitte skal følges opp. 

Kartleggingsskjema nærkontakter sendes evt. til den det 

gjelder 

Virksomhetsleder Møter med lederteamet  

Virksomhetsleder Møter med HMS gruppe, tillitsvalgte og VO  

Virksomhetsleder Telefonliste og mailgruppe over alle ansatte. 

Varslingsliste 

Avdelingsleder Informerer ansatte om hvordan forsterket renhold skal 

ivaretas. Utarbeider planer for renholdet. 

Avdelingsleder Sørge for nødvendig smittevernutstyr som håndsprit, 

desinfeksjonssprit, etc. 

Sørge for nødvendig utstyr for å få delt opp 

Avdelingsleder Møter med pedagogiske ledere i egen enhet  

Personalmøter (via teams?) 

Pedagogisk leder  Gi informasjon til medarbeidere: 

- Vaktplan 

- Organisering av dagen, uke og månedsplan 

- Bruk av uteområder 

Pedagogisk leder Gi informasjon til foreldre knyttet til avdeling/base en er 

leder for. Eks. dagsrapporter, planer for mnd., holde ukentlig 

kontakt med hjemmene via mail, holde kontakt med foreldre 

til barn med spesielle behov 
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Tiltak: 1) Ingen syke skal møte i barnehagen 

 2) God hygiene og forsterket renhold 

3) Kontaktreduserende tiltak 

Tiltak Det betyr 

1 • syke barn og voksne holder seg hjemme 

• barn og ansatte holder seg hjemme også ved milde luftveissymptomer 

• barn og ansatte holder seg hjemme til de har vært symptomfrie et døgn 

• Retningslinjene i smittevernveilederen om å være hjemme til 

symptomfrihet + et døgn gjelder også selv om vedkommende (eller et 

familiemedlem) blir testet for covid-19 og får en negativ test.  

2 • God håndhygiene – hendene vaskes ved ankomst til barnehagen, før måltid, 

etter toalettbesøk, etter kontakt med kroppsvæsker (eks. snue), og ved 

synlig skitne hender.  

• Renhold utføres av renholder etter renholdsplan 

• Barnehagens ansatte vasker spisebord før/etter måltider.  

• Ekstra renhold på toalett gjennomføres av den enkelte ansatte etter hvert 

besøk. Toalettsete og andre berøringsflater rengjøres med overflatesprit og 

tørkepapir.  

• Ekstra renhold på dørhåndtak/flater gjennomføres en gang daglig av en av 

de ansatte etter oppsatt plan. 

• Leker som brukes av en kohort trenger ikke daglig rengjøring, men ved 

behov. Leker vaskes om de deles mellom kohorter. 

• Leker, nettbrett, mobiltelefoner, datamaskiner/tastatur vaskes minimum 

daglig om det brukes av flere personer. 

• Tøyleker er ryddet bort 

 

3 Samarbeid: 

• Avdelingene/basene er samlet som en kohort, og kan bestå av opptil 24 

barn, og samarbeide med en annen kohort som har opptil 24 barn.  

• Samarbeidet skal i hovedsak foregå ute. 

• Kohortene sin sammensetning kan endres ukentlig etter helg 

• En voksne kan skifte mellom ikke samarbeidende kohorter i løpet av en 

dag. 

• De faste ansatte følger egen avdeling og går i ordinær vaktplan. 

• Hold 1 meters regelen. 

• Avdeling/basemøter kan gjennomføres, ivareta gjeldende avstands regel. 

• Personalmøter kan gjennomføres med samlet gruppe, - innenfor det antall 

personer som kan samles i et rom, og ved å ivareta gjeldende avstandsregel. 

Ute: 

• Lekeplassen er delt inn i soner, 

•  Barn fra samarbeidende kohorter skal kunne oppholde seg på samme 

uteområde/sone ved behov morgen/ettermiddag, og for avvikling av 

pauser/møter og planleggingstid. Eks: storbarn er samarbeidende kohorter, 

og småbarn er samarbeidende kohorter. 

Inne: 
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• Foreldre går ikke inn i bygget med mindre det er stort behov for det. 

• Unngå trengsel ved levering og henting, ta gjerne imot barna ute/i døren. 

• Kohortene oppholder seg på sin avdeling/bestemte rom når de er inne. 

• Kohorter som ikke samarbeider kan oppholde seg i samme rom, med 

minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid. 

 

Måltid: 

• Barna har med matpakker, og spiser i sin kohort 

• Evt. varme måltider servers porsjonsvis, det samme gjelder under 

fruktmåltidet. 

• Mat KAN tilberedes i barnehagen etter gjeldende faglige retningslinjer fra 

helsedirektoratet: mat og måltider i barnehagen. 
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Rødt nivå: 
Overordnet mål: barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og det holdes oversikt over disse. 

Det er ikke vanlig åpningstid i barnehagen. Behovet for nærhet og omsorg hos barna skal ivaretas. Ved 

rødt nivå skal det gis omsorgstilbud for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. 

Ansvarlig Ansvarsområde  

Virksomhetsleder og 

avdelingsledere 

Gi overordnet praktisk informasjon til foreldre. Eks. 

åpningstid, rett til omsorgstilbud, kontaktinformasjon mm. 

Skrives av virksomhetsleder. Evt. tilpasninger til enheten 

føyes til av avdelingsleder som sender ut informasjonen. Om 

det ikke er tilpasninger distribueres informasjonen fra 

virksomhetsleder. 

Virksomhetsleder og 

avdelingsledere 

Utarbeide HMS prosedyrer og planer. 

Avdelingsleder videreformidler til personalgruppen 

Virksomhetsleder Informere om evt. smitte til avdelingsleder, ansatte og 

foreldre etter å ha blitt kontaktet av smittevern som avgjør 

hvordan avdekket smitte skal følges opp. 

Kartleggingsskjema nærkontakter sendes evt. til den det 

gjelder 

Virksomhetsleder Møter med lederteamet via teams 

Virksomhetsleder Hyppige møtepunkter med HMS gruppe, tillitsvalgte og VO 

Virksomhetsleder Telefonliste og mailgruppe over alle ansatte. 

Varslingsliste 

Avdelingsleder Lage oversikt over sårbare barn/familier som evt. ikke er en 

del av omsorgstilbudet, men som får ekstra oppfølging. 

Informere virksomhetsleder om dette. 

Avdelingsleder Informerer ansatte om hvordan forsterket renhold skal 

ivaretas. Utarbeider planer for renholdet. 

Avdelingsleder Sørge for nødvendig smittevernutstyr som håndsprit, 

desinfeksjonssprit, etc. 

Sørge for nødvendig utstyr for å få delt opp 

Avdelingsleder Møter med pedagogiske ledere i egen enhet via teams 

Personalmøter via teams 

Pedagogisk leder i samarbeid med 

avdelingsleder 

Gi informasjon til medarbeidere i forhold til praktisk 

organisering av barnehagedagen: 

- Vaktplan 

- Organisering av dagen/uke og månedsplan 

- Fordeling av kohorter, bruk av rom og 

uteområder 

Pedagogisk leder Gi informasjon til foreldre knyttet til avdeling/base en er 

leder for. Eks. dagsrapporter, planer for mnd., holde ukentlig 

kontakt med hjemmene via mail, holde kontakt med foreldre 

til barn med spesielle behov 
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Tiltak: 1) Ingen syke skal møte i barnehagen 

 2) God hygiene og forsterket renhold 

3) Kontaktreduserende tiltak 

Tiltak Det betyr 

1 • syke barn og voksne holder seg hjemme 

• barn og ansatte holder seg hjemme også ved milde luftveissymptomer 

• barn og ansatte holder seg hjemme til de har vært symptomfrie et døgn 

• Retningslinjene i smittevernveilederen om å være hjemme til 

symptomfrihet + et døgn gjelder også selv om vedkommende (eller et 

familiemedlem) blir testet for covid-19 og får en negativ test. 

2 • God håndhygiene – hendene sprites ved ankomst til barnehagen, før og etter 

måltid, etter toalettbesøk, etter kontakt med kroppsvæsker (eks. snue), og 

ved synlig skitne hender. Ansatte vasker hendene etter kos og trøst av barn. 

Hendene vaskes/sprites før barnet går hjem.  

• Desinfeksjonssprit blir satt frem ved porter/innganger. 

• Renhold utføres av renholder etter renholdsplan 

• Barnehagens ansatte vasker spisebord før/etter måltider, og etter evt. bord 

aktiviteter. 

• Ekstra renhold på toalett gjennomføres av den enkelte ansatte etter hvert 

besøk. Toalettsete og andre berøringsflater rengjøres med overflatesprit og 

tørkepapir.  

• Ekstra renhold på ofte berørte flater som 

trappegelender/dørhåndtak/benkeflater gjennomføres to ganger daglig av en 

av de ansatte etter oppsatt plan. Gjennomførings tidspunkt tilpasses utenom 

de tidene renholder er i bygget. 

• Nettbrett, pc o.l som benyttes av flere personer: ansatte har ansvar for å 

rengjøre etter hver gang en har brukt utstyret. 

• Leker som brukes av en kohort vaskes jevnlig, og alltid før evt. leker byttes 

til en annen kohort, eller settes «i karantene» 3 dager før de benyttes på nytt 

som et alternativ til daglig rengjøring.  

• Leker som ikke kan vaskes er ryddet bort. 

3 Samarbeid: 

• Avdelingene/basene er delt opp i mindre kohorter, og kan ha EN 

samarbeidende kohort. En kohort kan bestå av 4-5 små barn, eller 8-10 

store barn.  

• Kohortene sin sammensetning kan kun endres ukentlig etter helg 

• Avdelingsleder skaffer oversikt over foreldres behov innenfor 

åpningstidsrommet. Kohortene settes i samarbeid mellom pedagogisk leder 

og avdelingsleder 

• Pedagogisk leder organiserer oppmøte og hentetider for å unngå trengsel 

ved levering/henting. 

• Barna blir tatt imot ute. Foreldre blir informert av pedagogisk leder om 

hvor barna blir møtt/tatt imot. Henting av barn skjer samme sted, og 

foreldre kommer ikke inn i barnehagen. 

• Samarbeid mellom kohorter skal foregå ute. 
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• De ansatte følger sin kohort gjennom uken, og går i tilpasset vaktplan. 

Avdelingsleder setter vaktplan i samarbeid med pedagogisk leder, og har 

ansvar for informasjon til de ansatte angående vakter. 

• Gjeldende avstandsregler overholdes. 

• Hold gjeldende avstandsregler ved pause og ikke være flere samlet i samme 

rom enn det som er tilrådt. 

• Avdelings-/basemøter gjennomføres ikke. 

• Ledermøter og personalmøter gjennomføres via teams. 

 

Ute: 

• Lekeplassen er delt inn i soner. Samarbeidende kohorter har en sone. 

• Kohortene er mest mulig ute, enten på uteområdet eller på tur. 

 

Inne: 

• Foreldre går ikke inn i bygget. 

• Kohortene oppholder seg på sin avdeling/bestemte rom når de er inne. 

• Ikke samarbeidende kohorter kan være kortvarig (inntil 15. min) i samme 

rom. 

• Leker deles ikke mellom kohortene. Pedagogiske ledere sørger for en 

fordeling av lekene. 

• Begrens deling av utstyr som blyanter, sakser etc. sørg for tilstrekkelig 

utstyr som f.eks. fargeblyanter,  

 

Måltid: 

• Barna har med matpakker, og spiser i sin kohort 

• Barna har faste sitteplasser under måltidene, med avstand mellom barna. 

• Evt. varme måltider servers porsjonsvis, det samme gjelder under 

fruktmåltidet. 

• Mat KAN tilberedes i barnehagen etter gjeldende faglige retningslinjer fra 

helsedirektoratet: mat og måltider i barnehagen. 
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Stengt barnehage (omsorgstilbud gis) 

Rammen for omsorgstilbudet  

Barnehagen er åpen i barnehagens ordinære åpningstid.  

Barn har oppholdstid i tråd med inngått avtale mellom foreldre og virksomhetsleder. Virksomhetsleder 

informerer om eventuelle endringer kontinuerlig. Vi bemanner med tilstrekkelig antall voksne ut fra 

barnetall. Så langt som mulig bruker vi ansatte som ikke er i risikosone, eller som ønsker å være på 

jobb.  

Vanlig dagsrytme følges i små grupper ut fra barnas alder, og er i ulike rom. For å sikre best mulig 

smitteforebygging består omsorgstilbud i større grad av voksenstyrte aktiviteter enn i ordinær drift. 

Utførere fra Ressurssenteret følger opp sine barn i samarbeid med ansatte ved barnehagen. Mål og 

tiltaksplaner følges så langt det lar seg gjøre. 

Kommunikasjon/kontakt barnehage/hjem 

Virksomhetsleder informerer foresatte om at informasjon sendes på mail og legges ut på 

hjemmesiden. Alle foreldre som har behov for omsorgstilbud kontakter virksomhetsleder, og 

sender en formell søknad som behandles.  

Virksomhetsleder har ansvar for ukentlig kontakt med familier til sårbare barn som velger 

bort omsorgstilbudet. Pedagogisk leder har kontakt med alle familier de har ansvar for. 

Ledelsen reduseres pga. sykdom  

Mulige årsaker  Tiltak  

A: Smittet av covid-19 

eller annen sykdom 

Virksomhetsleders stedfortredere  

1. Hege H. Nærheim 

2. Snefrid Hummervoll 

er klar til å ta over, og hver enhet har en pedagogisk leder som kan lede 

sammen med en fra lederteamet. 

Avdelingsleders stedfortredere: 

Vikevåg avd. 1:  Anette Norenes 

Vikevåg avd. 2:  Ragnhild N. Roaldstad 

Østhusvik:           Randi H. Norheim 

Se forøvrig «aksjonsplan ved sykefravær for Rennesøy-barnehagene» 

B: Flere i ledelsen blir 

smittet av covid-19 eller 

annen sykdom 

Samarbeide med ledelse fra andre barnehager vi samarbeider med  

Avtalt med Mastra-barnehagene 
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Personalet reduseres pga. sykdom  

Mulige årsaker  Tiltak  

1. Flere ansatte blir smittet av covid-19 

eller annen sykdom oppstår 

2. Ansatte er hjemme med egne, syke barn 

• Samarbeid med andre avdelinger/baser 

så langt det lar seg gjøre ut fra hvilket 

nivå vi er på i trafikklysmodellen 

• Sette inn vikar for å dekke opp slik at 

driften er forsvarlig i forhold til barnetall 

• Samarbeide med øvrige enheter i 

virksomheten. Ansatte kan bli flyttet 

mellom enhetene ved behov. 

• Pålegge overtid 

• Ledere dekker opp timer i yttervaktene 

• Se forøvrig «aksjonsplan ved sykefravær 

for Rennesøy-barnehagene». 

 

 

Rennesøy 11.06.20. 

Jorunn Frafjord 

Virksomhetsleder 

Rennesøy-barnehagene 

 

 

 

 

 

 

 


