
Ny ordning for karantene/testing av barn i barnehage og skole 

 

Når smitte oppstår blant barn/voksne i barnehage vil det fra mandag 16 august bli håndtert slik: 

• Den smittede blir som tidligere satt i isolasjon 

• Den smittedes husstandsmedlemmer og nærmeste kontakter får ordinær smittekarantene. 

Det betyr at nærkontakter/barn og voksne i avdelingen/klassen ikke får noen form for 

karantene som tidligere, men fortsetter å være i barnehagen/på skolen.  Koronasenteret  

definerer hvem som skal tas ut i karantene. 

• Det vil så raskt som mulig (dag 1) bli foretatt testing av «de tradisjonelle nærkontaktene» 

(avdelingen, aktuelle voksne/evt andre), med hurtigtest på barnehagen. Her må 

barnehagen, slik som tidligere, bistå i vurderingene av hvem som bør testes utover 

avdelingen/klassen. Ved negativ test unntas de smittekarantene. 

• Barn under 12 år skal også ha en test nummer 2 - dag 3, 4 eller 5. 

 

Testing i regi av kommunehelsetjenesten er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra 

foreldre til barn under 16 år.   

• Dersom (når) smitte oppstår, og dere har avtalt testtidspunkt, får foreldre SMS. Det 

informeres om smitte og at det i iht nye retningslinjer skal foretas testing. Foresatte som 

ikke ønsker at barnet skal testes, må straks melde fra til barnehagen/skolen og disse barna 

skal ikke testes. Alle må ha oppdaterte tlf nummer i IST. 

• I barnehage har til nå foreldre vært med når barna har vært testet. Foreldre som ønsker kan 

komme til barnehagen når testing pågår.  Alternativt kan foreldre ta med barna til Kløvertun, 

dersom de ikke har anledning til å møte, og ønsker å være tilstede når deres barn blir testet. 

Hurtigtestene som skal brukes er vesentlig mer «skånsomme» enn PCR-testene, noe som har 

betydning for om foreldre trenger å være tilstede eller ikke.   

• Merk at voksne som er beskyttet skal fortsette å jobbe som normalt selv om de har vært 

nærkontakt til smittet barn. 

Til slutt minner vi om hovedbudskapet når det gjelder grønt nivå: 

• Barnehage-/og skolehverdagen skal nå være mest mulig «normal» 

• Ved symptomer på sykdom skal man være hjemme 

• Fortsatt god håndhygiene 

• Avstand mellom voksne som til daglig ikke jobber tett sammen, uavhengig om de er 

vaksinert eller ikke 

 

 

 


