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Beredskapsplan for Åsen-barnehagene 
Beredskapsgruppen består av lederteamet og verneombudet i Åsen-barnehagene.  

Lederteamet:  

▪ Virksomhetsleder Åsen-barnehagene - Hanne Rosså Lindanger  

▪ Avdelingsleder Barnas hus Kirsten H. Klungtveit 

▪ Avdelingsleder Sørmarka Arena og Vannassen barnehage - Cathrine Monsen 

Bjornstad 

▪ Avdelingsleder Tyrihans barnehage – Tordis Nordbøe 

Verneombudet 

▪ Elin Berg-Johannessen (Barnas Hus) 

▪ Maren Barkved (Sørmarka Arena) 

▪ Hanne G. H. Henningsen (Vannassen) 

▪ Carina Fossan (Tyrihans) 

Viktige nettsteder og kontaktinformasjon oppdateres kontinuerlig 

Virksomhetsleder: Hanne Rosså Lindanger, 950 11 708 

Stedfortreder virksomhetsleder: Cathrine Monsen Bjornstad, 975 18 343 

 Hjemmeside Åsen-barnehagene: https://www.minbarnehage.no/aasen  

Kunnskapsdepartementet 

For skoler og barnehager  

UDIR 

Konsekvenser og føringer 

Stavanger kommune informasjon til ansatte og ledere 

Til ansatte og ledere Corona 

Helse Norge 

https://helsenorge.no/koronavirus 

Kontaktinformasjon øverste kriseledelse Stavanger kommune 

Kriseledelse 2020  

Smittevernveilederen for barnehage  

Smittvernveilederen  

Lokal smitteverntelefon:  

Tlf: 477 81 641.

https://www.minbarnehage.no/aasen
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://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
file://///svgkomm.svgdrift.no/Users/re1255/Hanne/ÅSEN-bhg/COVID%2019/Smittvernveilederen
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Innledning 

Våren 2020 utløste et globalt utbrudd av coronaviruset SARS-CoV-2 en rekke strenge tiltak 

for å begrense smitten av viruset. Alle skoler og barnehager ble stengt fra 13. mars. Tiltakene 

ble vurdert fortløpende, og 7. april vedtok regjeringen en gradvis gjenåpning av barnehager og 

skoler. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder for å ivareta 

smittevernet ved gjenåpningen. Veilederen gir innsikt og eksempler på hvordan 

barnehagehverdagen kan organiseres samtidig som smitteverntiltak blir iverksatt.  

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:  

 

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen 

2. God hygiene  

3. Redusert kontakt mellom personer 

Barnehagenes samfunnsrolle  

Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. De er dessuten vesentlig 

for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehageansatte har derfor 

en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang 

tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det har 

derfor stor betydning at barna kan gå barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som 

smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For drift av barnehagene under 

koronavirusutbruddet finnes det en rekke tiltak barnehagene kan sette i verk. 

I forbindelse med koronapandemi og stor smittefare har det vært innført strenge restriksjoner 

nasjonalt og lokalt. Nå skal vi følge trafikklys-modellen. Nå er vi på gult nivå og har vært det 

siden 2.juni. Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg må barnehagene være forberedt på 

å endre tilbake til rødt eller grønt nivå.  Vi har laget en beredskapsplan slik at vi ved 

behov raskt kan trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.     

  

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal 

legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage. 

Det er virksomhetsleders ansvar for å utvikle gode planer og iverksette tiltak i tråd med nivået 

som er gjeldende i barnehagen.     
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 Trafikklysmodellen  
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Generell informasjon om disse punktene på grønt, gult og rødt nivå.  

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen 

2. God hånd- og hostehygiene 

3. Godt Renhold  

4. Redusert kontakt mellom personer 

5. Tilvenning i barnehagen 

6. Møter og foreldresamtaler  

 

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen.  

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan 

være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig 

via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er 

smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. De hyppigst beskrevne 

symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til 

sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter.  

Følgende retningslinjer er nå gjeldende, i tillegg til øvrige punkter i smittevernveilederne: 

• Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én 

symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos 

barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer. 

• Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått 

luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) 

eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom 

allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form. 

• Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes 

hjemme inntil tilstanden er avklart. 

• Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i 

barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, 

mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.  

• Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, 

og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen/på skolen 

såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. 
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• Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Ved positiv 

koronatest følges egne retningslinjer.  

Det er tilstrekkelig at foresatt(e) vurderer at barnet er tilbake i god allmenntilstand, 

legeerklæring er ikke nødvendig selv om barnet etter en gjennomgått luftveisinfeksjon har 

restsymptomer som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller 

sporadisk hoste.  

Varsling ved sykdom og smitte: 

▪ Det er telefonlister over alle ansatte på kontorene (alle pandemipermene?).  

▪ Det er skriftliggjorte planer og prosedyrer som er tilgjengelige for alle ansatte i alle 

bygg.  

▪ Ved varsling av smitte og smittesporing så er det stedfortreder for virksomhetsleder 

som har hovedansvaret når virksomhetsleder er borte.  

 

2. God hånd- og hostehygiene 

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med 

covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender og reduserer smitte ved 

hoste. Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte. 
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Håndhygiene:  

God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme 

produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.  

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:  

▪ Ved ankomst barnehage  

▪ Før måltider/mathåndtering  

▪ Etter toalettbesøk/bleieskift  

▪ Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er 

synlig skitne)  

▪ Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)  

▪ Etter kontakt med dyr både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er som regel 

effektivt.  

Normalt anbefales håndvask med såpe og vann. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er enkelt å 

gjøre tilgjengelig og skånsomt for huden. Det kan derfor være et godt alternativ til håndvask, 

men har redusert effekt når hendene er våte eller synlig skitne. Det er ikke behov for å utføre 

både håndvask og hånddesinfeksjon, det er belastende for huden på hendene. En av delene 

holder. 

Hostehygiene:  

▪ Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for barn/ansatte. Har man ikke 

det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.  

▪ Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. Et slikt tiltak vil være vanskelig for små barn, 

men eldre barn og ansatte kan oppfordres til dette.  

Bleieskift (med lokale tilpasninger):  

▪ Det skal brukes engangshansker ved bleieskift.  

▪ Etter å ha tatt av engangshanskene vaskes hendene med såpe og vann.  

▪ Bleiene kastes i en pose som knyttes igjen i vanlig restavfall eller i egen bleiebøtte. 
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3. Godt Renhold  

På grønt nivå vil det være tilstrekkelig med normalt renhold.  

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og 

vanlige rengjøringsmidler.  

På gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold. Barnehageeier bør gå gjennom rutiner og 

lokale renholdsplaner og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). Viruset kan 

overleve fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. 

Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.  

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:  

▪ Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig  

▪ Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel 

tømmes regelmessig  

▪ Potter rengjøres etter bruk  

▪ Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk 

▪ Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og gjenstander som ofte berøres 

rengjøres hyppig, minimum daglig  

▪ Leker, nettbrett, datamaskiner/tastaturer må også vaskes av minimum daglig  

▪ Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart  

▪ Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.  

▪ Leker kan også ryddes bort («karantene») i 2-3 dager før de benyttes på nytt, som et 

alternativ til daglig rengjøring  

▪ Tøyleker og andre løse tekstiler vaskes etter anvisning. Hvis ikke det er mulig, må de 

ryddes bort  

▪ Sengetøy oppbevares adskilt og navnet, og vaskes etter anvisning  

▪ Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner 
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Sjekkliste for renhold på gult og rødt nivå 

 

Sjekkliste for renhold 

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte 

områder:  

   

Renhold av overflater: Utført Underskrift Kommentar  

Dato Klokke 

Toaletter og vaskeservanter må rengjøres 

minimum daglig  

*Renholder  

   

Tørk overflater som toalettsete og kran på 

servanten 2-4 ganger daglig  

*Renholder 1.gang daglig  

*Personal etter bruk 

   

Engangs papirhåndklær og såpe skal være 

tilgjengelig og man må sørge for at søppel 

tømmes regelmessig.  

*Renholder fyller på papir og såpe 

*Personal og renhold kaster søppel  

   

Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.  

*Personal  

   

Dørhåndtak, trappegelender, stoler og andre 

bordflater og gjenstander som ofte berøres 

rengjøres hyppig, minimum daglig.  

*Renholder utfører det 1 gang daglig.  

   

Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskinen i 

henhold til gjeldende rutiner  

*Personal  

   

Renhold av leker  

Leker må vaskes eller settes i karantene i to dager 

hvis lekene skal deles mellom to kohorter.  

*Personal 

   

Renhold av nettbrett, pcer og annet utstyr som 

har flere brukere. Vask over før og etter bruk.  

*Personal  
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4. Redusert kontakt mellom personer 

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er 

smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense 

smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. For å oppnå dette kan man 

øke avstanden mellom personer og /eller redusere antall personer som er tett sammen. Det vil 

også lette arbeidet med smitteoppsporing og hindre at hele barnehagen må stenge ved 

påvisning av smitte hos et barn eller ansatt.  

En fast gruppe med barn og ansatte kalles en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at 

formålet med organiseringen er å begrense smitte. I barnehagen vil kohorter være det viktigste 

utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales benyttet på 

gult og rødt nivå. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages 

forutsetninger. Kohorter må minst mulig blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan 

barn og ansatte omgås normalt.  

Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger. 

Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan barn og 

ansatte omgås og leke sammen. To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av 

dagen og for at ansatte kan ta pause. Samarbeid bør fortrinnsvis foregå utendørs (felles 

utendørs lek, tur og sport). Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter 

hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte. Kohorter som ikke 

samarbeider og som er ute til samme tid bør helst være på ulike uteområder.  

Organisering av kohorter:  

▪ Avdelingen regnes som en kohort.  

▪ For basebarnehager bør barna deles inn i grupper. 

▪ Faste ansatte per avdeling/kohort.  

▪ To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen 

(fortrinnsvis ute).  

▪ Kohortene kan passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter).  

▪ Kohortene som ikke samarbeider kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan 

være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid. 

▪ Kohortene som ikke samarbeider bør ha ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke 

uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.  
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▪ Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene, kan 

lekeplassen deles i soner.  

▪ Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. 

 

5. Tilvenning i barnehagen  

Barnehagetilvenning kan gjennomføres normalt ved grønt nivå.  

Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, 

og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet 

og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre 

foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av 

barnehagen, men helst når de andre barna er ute.  

Ved rødt nivå, bør kun et barn per kohort tilvennes om gangen 

6. Møter og foreldresamtaler   

Samtaler med foresatte (utviklingssamtaler) kan gjennomføres ved grønt og gult nivå.  

Ved grønt nivå trengs ingen spesielle tiltak.  

Ved gult nivå kan utviklingssamtaler gjennomføres med følgende tiltak:  

▪ Vurdere digitale møter (Teams)  

▪ Vask hender før og etter samtale 

▪ Hold en meters avstand mellom ansatte og barn/foresatte og på venterom  

▪ Ved behov for tolk eller lignende, må disse også holde avstand til de andre  

Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger.. 

Ved rødt nivå bør møter og samtaler fortrinnsvis erstattes med digitale møter. Hvis det likevel 

må gjennomføres samtaler med fysisk oppmøte, følges rådene over. 

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger 

fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  
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Grønt nivå  

Åpningstid for Åsen-barnehagene ved ordinærdrift er fra kl.07.30-16.30  

 

Fysisk kontakt:  

▪ Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske hender etter 

kos og trøsting.  

Organisering av kohorter:  

▪ Det er ikke behov for kohortinndeling av barn.  

▪ Begrense deling av mat og gjenstander:  

▪ Barna skal ikke dele mat og drikke. 

Spesielt for ansatte:  

▪ Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).  

▪ For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale 

smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte 

opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. 
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Gult nivå 

Åpningstiden for Åsen-barnehagene ved gult nivå er i utgangspunktet fra kl. 07.30-16.30.  

Den kan bli endret. Det kan også bli behov for kartlegging av levering og henting for å unngå 

trengsel og store samlinger. Dette vil alle foresatte og ansatte få informasjon om. Barn har 

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

informerer om eventuelle endringer kontinuerlig.  

Barnehage  Tiltak  
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Slik ser kartleggingsskjemaet ut.  

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall 

kontakter og å holde oversikt over disse.  

Fysisk kontakt:  

• Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske hender etter 

kos og trøsting.  

Organisering av kohorter:  

▪ Avdelingen regnes som en kohort.  

▪ For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en avdeling 

med barn i samme alder.  

▪ Faste ansatte per avdeling/kohort.  

▪ To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen 

(fortrinnsvis ute).  

▪ Kohortene kan passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter) 
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▪  Kohortene (som ikke samarbeider) kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan 

være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.  

▪ Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke 

uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte. 

▪ Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene, kan 

lekeplassen deles i soner.  

▪ Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg.  

Tetthet i grupper:  

▪ Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.  

▪ Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.  

▪ Økt bruk av utetid. På starten og slutten av dagen.  

▪ Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.  

Begrense deling av mat og gjenstander:  

Vi serverer frokost, lunsj og frukt i Sørmarka Arena og to avdelinger i Barnas Hus. I 

Tyrihans, Vannassen og to avdelinger i Barnas Hus serverer vi lunsj og frukt.   

▪ Barna skal ikke dele mat og drikke.  

▪ Mat kan tilberedes i barnehagen etter gjeldende retningslinjer.  

▪ Mat bør serveres porsjonsvis.  

▪ Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig 

tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.  

▪ Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, 

blyantspisser, nettbrett og lignende).  

▪ Leker bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort.  

▪ Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det 

enkelte barn, for eksempel ved soving.  

Spesielt for ansatte:  

▪ Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)  

▪ Holde avstand (minst en meter) til kolleger. 

▪ Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.  
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Spesielt for ansatte:  

▪ Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. 

▪ Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i 

gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike 

barnehager samme dag.  

▪ For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale 

smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte 

opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt 

 

Rødt nivå 

 

Første uken på rødt nivå så vil Stavangerbarnehagene åpningstid settes til syv timer med 

mulighet for en halv time før og etter til levering og henting. Fra andre uken på rødt nivå vil 

det være jevnlige vurderinger for å se på muligheter for å normalisere åpningstidene. Dersom 

barnehagen reduserer åpningstidene skal de likevel tilby barn av foreldre med kritiske 

samfunnsfunksjoner, og barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden som det er 

lagt opp til.  

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer 

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet 

begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller 

utvide tilbudet. 

 

Barnehage  Tiltak  
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Det er to muligheter for å få tilbud: 

• Personell i kritisk samfunnsfunksjon.  

• Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på 

sykehus).  

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at: 

• Barnet skal være under 12 år. 

• Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.   

• Det ikke finnes andre muligheter for barnepass. 

Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk 

samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.  

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner 

(regjeringen.no)  

 

Det blir også kartlegging av levering og henting for å unngå trengsel, store samlinger og for 

ha en tilstrekkelig bemanning.  Dette vil alle foresatte og ansatte få informasjon om. Barn har 

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

informerer om eventuelle endringer kontinuerlig.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert_17.12-med-overordnet-tekst.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert_17.12-med-overordnet-tekst.pdf
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Eksempel på et kartleggingsskjema:  

 

 

 

Fysisk kontakt: 

▪ Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske hender etter 

kos og trøsting.  

Organisering av kohorter:  

▪ Etablere mindre kohorter med barn og ansatte: En kohort kan for eksempel ta 

utgangpunkt i barnehagens gruppeinndeling (avdeling) og bemanningsnormen 

(minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år).  

▪ Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen.  
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o Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om 

praktiske oppgaver.  

o For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en 

storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn.  

*Åsen-barnehagene justerer antall barn per kohort etter lokale tilpasninger i 

hver barnehage.  

o Hvis man øker antall barn i en kohort bør man ikke samtidig øke antall 

kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.  

o Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, 

aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.  

o Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full åpningstid, for 

eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer 

fleksibilitet i kohorttilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for 

eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er 

fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få 

kohorter som mulig. 

▪ To (eller tre) kohorter (kohort 1 og 2) kan samarbeide for praktisk gjennomføring av 

barnehagedagen og for at ansatte kan få pause (lek inne og ute, måltider mm).  

▪ Barna i kohort 1 leker først og fremst med de andre barna i kohort 1, men det kan være 

noe blanding med barna i kohort 2.  

▪ Voksne fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.  

▪ Tilsvarende organiseres kohort 3 og 4.  

▪ Kohort 1 og 2 bør i utgangspunktet ikke blandes med kohort 3 og 4.  

▪ Kohortene kan passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter).  

▪ Kohortene (som ikke samarbeider) kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan 

være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.  

▪ Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke 

uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte. 

▪ Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene, kan 

lekeplassen deles i soner.  

▪ Vurdere ulike tidspunkt for når barn i ulike kohorter er ute for å begrense antall barn 

som er ute samtidig.  

▪ Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg.  
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Tetthet i grupper:  

▪ Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter.  

▪ Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.  

▪ Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.  

▪ Økt bruk av utetid.  

▪ Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte som kan 

være tilstede i samme rom. 

▪ Ta i bruk større lokaler der det er nødvendig og mulig.  

På starten og slutten av dagen:  

▪ Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.  

▪ Kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i 

garderoben.  

▪ Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. 

Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. Der det er mulig kan 

barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme sted ved 

henting. 

▪ Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.  

Begrense deling av mat og gjenstander:  

I Åsen-barnehagene ønsker vi å servere mat i barnehagen på rødt nivå også, men at maten 

serveres porsjonsvis. Hvis det av praktiske årsaker ikke lar seg gjennomføre, innfører vi 

matpakker på rødt nivå.  

▪ Mat kan tilberedes i barnehagen etter gjeldende retningslinjer.  

▪ Der mat vanligvis tilberedes i barnehagen, skal ikke barna bidra. 

▪ Barna skal ikke dele mat og drikke.  

▪ Mat bør serveres porsjonsvis.  

▪ Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig 

tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.  

▪ Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, 

blyantspisser, nettbrett og lignende).  

▪ Leker bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort.  

▪ Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det 

enkelte barn, for eksempel ved soving.  
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Spesielt for ansatte:  

▪ Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).  

▪ Holde avstand (minst en meter) til kolleger. 

▪ Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruke videokonferanser i stedet for 

fysiske møter med kolleger der det er mulig.  

▪ Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.  

▪ Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.  

▪ Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig.  

▪ Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i 

gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike 

barnehager samme dag.  

▪ Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av 

personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer 

bør likevel begrenses mest mulig.  

▪ Unngå bruk av håndsmykker på jobb.  

▪ For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale 

smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte 

opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.
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Ledelsen reduseres pga sykdom 

Risikoområde A: Virksomhetsleder blir syk  

 B: Ledelsen reduseres mer enn 50 % 

 

Mulige årsaker  Forebyggende tiltak  

A: Smittet av Corona eller annen sykdom Virksomhetsleders stedfortredere  

1. Cathrine Monsen Bjornstad  

2. Kirsten H. Klungtveit 

3. Tordis Nordbøe  

B: Flere i ledelsen blir smittet/eller annen 

sykdom 

Samarbeide med ledelse fra andre 

barnehager vi samarbeider med  

Avtalt med  

Fyll inn etter avtale med andre 

barnehager  

 

Mulige årsaker  Arbeidsoppgaver som må prioriteres hvis 

stenging av bhg og det er kun 

omsorgstilbud.  

Flere i ledelsen blir smittet/eller annen 

sykdom  

Stedfortreder overtar oppgaver:  

Oppgaver som må prioriteres ved fravær:  

• Planlegging av omsorgstilbud i det 

enkelte bygg.  

• Koordinering av ansatte. Hvem skal 

delta i omsorgstilbudet, hvem skal ha 

hjemmekontor osv. 

• Holde oversikt over sårbare 

barn/familier som ikke er en del av 

omsorgstilbudet, men som får ekstra 

oppfølging. 

• Føre oversikt over fravær, og 

oppfølging av sykefravær hos ansatte 

• Oppfølging av HMS og smittevern 

• Informasjon til foreldre.  

• Informasjon til ansatte. 
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Informasjonsoversikt: 

• Alle bygg skal lister over: 

o Lederteamets telefonnummer 

o Ansattes telefonnummer 

o Barn og foresattes navn og 

telefonnummer 

 

Konsekvenser av høyt fravær i enkelte deler 

av virksomhet: 

Fra og med 12.03.2020 og frem til d.d., har 

hvert bygg hatt god kapasitet til å drive et 

forsvarlig omsorgstilbud. Vannassen som er 

den minste enheten, har frem til nå klart seg 

godt. Ved en eventuell endring i de ansattes 

fravær, kan vi se nødvendigheten av å flytte 

enheten til Sørmarka Arena. 

 

Ved en forlengelse av stengingen av 

barnehagene og en utvidelse i definisjonen 

av hvem som kan benytte seg av 

omsorgstilbudet, kan vi forvente en økning i 

antall barn. Det skal ikke være vanskelig å 

fremdeles gi et godt omsorgstilbud. 

 

Ansatte har blitt gjort oppmerksom på at vi 

er en virksomhet, og at personalet må være 

forberedt på å jobbe i andre bygg i 

virksomheten. Ansatte har også blitt gjort 

kjent med mulighetene for endrede 

arbeidsoppgaver utenfor egen virksomhet i 

denne tiden.  

 

Alle ansatte her et ansvar for å gi god 

informasjon om gruppen og det arbeidet som 

vikarer skal gjøre. F.eks brannrutiner, lese 

pandemiperm, informasjon om 

smittevernreglene som til enhver tid gjelder.  

Være i kontakt med kommunalsjef og teamet  

Informere de tillitsvalgte, ha 

medbestemmelse i saker som berører ansatte  

Sende ut informasjon til verneombud  

Sende inn daglige registreringer  

Holde hjemmesiden oppdatert  

Telefonlister til alle ansatte er tilgjengelige.   
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Ped.ledere  

 

 

 

 

Utdanningsforbundet har laget en veileder til 

barnehagelærere og lærere.  

Daglig kontakt med assistenter og barne- og 

ungdomsarbeiderne  

holder kontakt med hjem/barn  

 

 

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter

/2020/hvordan-ha-kontakt-med-utsatte-barn-

na/?fbclid=IwAR31GB_6hO_L6aCfnUoZX

G_ehqcmRSOh_iuaPt4OsGTE5saCCuOvpf

9RwLA 

Når barnehagen åpner igjen – hva gjør vi da?  

 

Hvordan blir det når barnehagen åpner 

igjen? Hvordan skal vi møte barn og 

foreldre? Hva er lurt å tenke på?  

 

Hvilke planer har din avdeling for å ta imot 

barna igjen?  

 

Hva bør vi som voksne være forberedt på?  

 

Hvordan kan vi lage en god «start» igjen?  

En del foreldre vil kanskje fortsatt være 

redde for smitte, hva skal vi gjøre for å 

trygge de?  

 

Mange har familie utenfor Norge – hør med 

foreldrene hvordan det står til med familien 

deres andre steder i verden.  

 

 

 

 

Stavanger, juni 2020.  

Revidert januar 2021 

Hanne Rosså Lindanger  

Virksomhetsleder Åsen-barnehagene 

 

 

 

 

 

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2020/hvordan-ha-kontakt-med-utsatte-barn-na/?fbclid=IwAR31GB_6hO_L6aCfnUoZXG_ehqcmRSOh_iuaPt4OsGTE5saCCuOvpf9RwLA
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2020/hvordan-ha-kontakt-med-utsatte-barn-na/?fbclid=IwAR31GB_6hO_L6aCfnUoZXG_ehqcmRSOh_iuaPt4OsGTE5saCCuOvpf9RwLA
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2020/hvordan-ha-kontakt-med-utsatte-barn-na/?fbclid=IwAR31GB_6hO_L6aCfnUoZXG_ehqcmRSOh_iuaPt4OsGTE5saCCuOvpf9RwLA
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2020/hvordan-ha-kontakt-med-utsatte-barn-na/?fbclid=IwAR31GB_6hO_L6aCfnUoZXG_ehqcmRSOh_iuaPt4OsGTE5saCCuOvpf9RwLA
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2020/hvordan-ha-kontakt-med-utsatte-barn-na/?fbclid=IwAR31GB_6hO_L6aCfnUoZXG_ehqcmRSOh_iuaPt4OsGTE5saCCuOvpf9RwLA


26 
 

Sjekkliste for smittevern i barnehagen  

Virksomhetsleder- og avdelingslederne må dokumentere at de har gjennomført sjekkliste for 

smittevern og følge opp de tiltakene som behøves. Dokumentasjonen legges i pandemipermen 

for hver avdeling. 
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