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Prosedyre ved mistanke om smitte hos barn / ansatte 

 
Syke personer skal ikke være i barnehagen 

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå. 

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. Magesmerter kan også 

forekomme. 

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19, og 

skal varsle barnehagen dersom barn eller ansatte i en barnehage får bekreftet covid-19. Det 

er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere 

hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om behov for 

informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det 

kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg til barnehagen om dette. 

 

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen? 

Barn og ansatte med luftveissymptomer: 

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. 

•  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. 
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Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19: 

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og 

hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften 

som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet. 

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet 

covid-19: 

Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av 

Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er 

gitt av Helsedirektoratet. 

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: 

Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og 

henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter 

anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen som normalt. 

 

 

Flytskjema for håndtering av syke barn i barnehager 
 

 
 

 

 

Virksomhetsleder eller avdelingsleder kan ta kontakt ved spørsmål om smittevern på telefon 

477 81 641. Denne er betjent mandag-fredag kl. 9-15.  Ved behov for veiledning utenom 

vanlig arbeidstid kan ansvarshavende på vakt kontakte smittevern på tlf. 477 81 443.   

 

https://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/
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Prosedyre / rutiner for 

kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon 

 

Trafikklysmodell for barnehagen 

Barnehager 
Tiltak 

Grønt nivå 1. Ingen syke skal møte i barnehagen 

2. God hygiene og normalt renhold 
3. Kontaktreduserende tiltak: 

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og 
klemming) 
Vanlig organisering av avdelinger og 
barnehagehverdag 

Gult nivå 1. Ingen syke skal møte i barnehagen 

2. God hygiene og forsterket renhold 
3. Kontaktreduserende tiltak: 

 
Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og 
klemming) 
Hele avdelinger regnes som en kohort* 
Faste ansatte per kohort* 
Unngå trengsel og store samlinger 
Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter* 
Dele inn uteområder for å holde avstand mellom 
kohorter* 

Rødt nivå 1. Ingen syke skal møte i barnehagen 

2. God hygiene og forsterket renhold 
3. Kontaktreduserende tiltak: 

 
Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og 
klemming) 
Dele inn barna i mindre kohorter* 
Faste ansatte per kohort* 
Unngå trengsel og store samlinger 
Sikre avstand mellom kohorter* som ikke samarbeider 
Dele inn uteområder for å holde avstand mellom 
kohorter* 
Vurdere alternerende oppmøtetider for barn 
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Tid til omstilling  
• Barnehager, skoler/SFO kan, ved behov, holde stengt en til to virkedager dersom varsel om 

økt smittenivå har kort varsel. Dette er for å       
       kunne omsette plan til praksis.   

 

Åpningstid   
• For første uke på rødt nivå: Stavangerbarnehagens åpningstid settes til 

syv timer med mulighet for en halv time før og etter til å hente og bringe.  For 
stavangerskolen vil SFO holde stengt om morgenen og ha kortere åpningstid 

om ettermiddagen.   
• Fra andre uke på rødt nivå: Jevnlige vurderinger for å se på muligheter for å normalisere 

åpningstid.    
• Dersom barnehagene og SFO reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre 

med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden 
de har lagt opp til.  Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte 

tilfellene.   
 

Informasjon til barn/elever og foreldre  
• Husk å gi god og tydelig informasjon på hjemmesidene for å unngå usikkerhet hos barn og 

foreldre.  
Dette gjelder både på gult og rødt nivå.  

 

Om kohorter 

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket 

å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha faste grupper 

(kohorter) og å ha faste ansatte for hver kohort. Smittespredning vil begrenses ved å 

redusere antall kontakter og begrense kontakt med andre kohorter. Det vil også lette 

arbeidet med smitteoppsporing og hindre at hele barnehagen må stenge ved påvisning av 

smitte hos et barn eller ansatt. 

Det tillates mer kontakt mellom barn fordi de i mindre grad har betydning for 

smittespredningen. 

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. 

 
Grønt nivå 

Fysisk kontakt: 
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Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte 

bør vaske hender etter kos og trøsting. 

 

Organisering av kohorter: 

Det ikke behov for kohortinndeling av barn. 

 

Begrense deling av mat og gjenstander: 

Barna skal ikke dele mat og drikke. 

 

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. 

 

Gult nivå 

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. 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. 

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: 

Barna skal ikke dele mat og drikke. 

Mat kan tilberedes i barnehagen etter gjeldende retningslinjer. 
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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. 

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: 

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 bemanningsnorm (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. 

 

Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver. 

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

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

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

samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn. 

Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov 

for voksenoppfølging. 

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 
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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. 

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. 

 

Prosedyre for god hygiene  

 
Håndhygiene: 

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

produkter.  
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Håndvask/-desinfeksjon utføres: 

• Ved ankomst til barnehagen 

• Før måltider / mathåndtering 

• Etter toalettbesøk / bleieskift 

• Ved synlig skitne hender 

• Etter kontakt med kroppsvæsker (eks. etter å ha pusset nesen) 

• Etter kontakt med dyr 

Håndsprit kan avlaste håndvask på synlig rene hender, og er mer skånsomt for huden.  

Det er ikke behov for å utføre både håndvask og hånddesinfeksjon. Kun en av delene.  

Håndvask: 

• Fukt hendene med vann 

• Påfør såpe 

• Fordel såpen over alle overflater på begge hender 

• Skyll hendene godt 

• Klapptørk hendene med gode papirhåndklær (ikke gni, det gir såre hender)  

• Sku av kranen med papirhåndkleet 

 

Hånddesinfeksjon: 

• Ta hånddesinfeksjonsmiddel i hånden 

• Fordel middelet godt på begge hender, og gni lett inn i huden 

• Når hendene er tørre, er de rene.  

 

Hostehygiene: 

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

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

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

men eldre barn og ansatte kan oppfordres til dette.  

 

Bleieskift:  

• 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 elle i egen bleiebøtte.  

 

Prosedyre for forsterket renhold i gul og rød situasjon 

 
Forsterket renhold ved gult og rødt nivå:  

Rødt nivå: 
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Innendørs: 

• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig (utføres av renholder) 

• Tørk over flater som toaletter og kran på servanten 2-4 ganger daglig. 

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

rengjøres hyppig, minimum daglig.  

• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk 

• Potter rengjøres etter bruk 

• Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart 

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

ryddes bort.  

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

alternativ til daglig rengjøring.  

• Nettbrett, datamaskiner må også vaskes minimum daglig.  

 

 

Gult nivå: 

Innendørs: 

• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig (utføres av renholder) 

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

rengjøres hyppig, minimum daglig.  

• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk 

• Potter rengjøres etter bruk 

• Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart 

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

ryddes bort.  

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

alternativ til daglig rengjøring.  

• Nettbrett, datamaskiner må også vaskes minimum daglig.  

Utendørs: 

• Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker om brukes utendørs. 

Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. I tillegg blir 

viruset raskere inaktivt utendørs.  

 

Prosedyre for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon 

 
• Hvert bygg og den enkelte avdeling har laget rutiner utfra de rammebetingelsene 

som de har.  

 

Prosedyre for matservering i gul og rød situasjon 
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• Alle avdelingene har hatt matboks.  

• Hvert bygg og den enkelte avdeling har laget rutiner for gjennomføring av måltid 

utfra de rammebetingelsene som de har.  

• Ved redusert åpningstid, har frokost blitt spist hjemme før barna kommer til 

barnehagen.  

 
 

  Prosedyre for organisering av dagen i gul og rød situasjon 
 

• Hvert bygg og den enkelte avdeling har laget rutiner for organisering av dagen både 

ute og inne. Oppdeling av utelekeplass, grupper på tur utenfor barnehagen, bruk av 

areal inne og ute etter oppsatt plan.  

 

     

 

 

 

 

 

 

Kontinuitetsplan for tiltak knyttet til bemanning og 

tjenestetilbud 

Kontinuitetsplanlegging – retningslinjer og mal 
 

Truslene for å opprettholde tjenestetilbudet i en krise er høyt arbeidsfravær, ekstraordinær 
stor pågang eller brudd i kritisk infrastruktur. Formålet med en kontinuitetsplan er å 
fastsette hvordan de viktigste tjenester skal opprettholdes og evt. styrkes. 
Kommunedirektøren forutsetter at alle tjenesteområder iverksetter kontinuitetsplanlegging.  
 
Hovedfasene i utarbeiding av en kontinuitetsplan er følgende: 

1. Identifiser tjenesteområdets viktigste funksjoner og tjenestetilbud 
2. Fastsett nødvendig bemanning for å opprettholde de viktigste funksjoner / 

tjenestetilbud 
3. Utarbeid kontinuitetsplan for de viktigste funksjoner / tjenestetilbud 

Fase 1 - Identifiser funksjoner og tjenestetilbud 

• List opp de viktigste aktiviteter / tjenestetilbud  

• Bruk prioritetskodene som angitt i skjemaet, prioritet 1 representerer risiko (fare) for 
liv og helse, er påbudt eller lovpålagt, og som må opprettholdes gjennom en krise 

• Hver funksjon / tjeneste kategoriseres med prioritetskode 1, 2 eller 3. 
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Fase 2 - Fastsett nødvendig bemanning for å opprettholde 
de viktigste funksjoner / tjenestetilbud 

• Bruk funksjoner / tjenestetilbud i kategorien Prioritet 1 opplistet i vedlegget. 

• Fyll inn nåværende bemanning ansatt til funksjonen 

• Fyll inn minimumsbemanningen som kreves til funksjonen 

Fase 3 - Utarbeid kontinuitetsplan for de viktigste funksjoner / tjenestetilbud 

• Utarbeid tjenesteområdets kontinuitetsplan for hver funksjon 

• Bruk Prioritet 1 - kategorien. Dette vil sikre at det er en plan for å opprettholde de 
viktigste funksjoner / tjenestetilbud 

• Vurder: 
o Hvem er beslutningstakere og stedfortredere? 
o Finnes det alternative bemanningsressurser? (Frigjorte fra andre deler av 

organisasjonen, pensjonister, frivillige etc.) 
o Gjør en sårbarhetsvurdering av leveranser fra eksterne. Hvilke er man så 

avhengig av at organisasjonen bør sikre seg mot avbrudd? Hvilke leverandører 
kan selv være særlig sårbare? 

 

 

 

Tjenesteområde: Vestre Platå-BARNEHAGENE  

 

Fase 1:  Identifiser og prioriter virksomhetens tjenestetilbud 

a) For ditt tjenesteområde, list opp de viktigste tjenestetilbud i kolonne A 
b) List opp aktiviteter / oppgaver som er assosiert med tjenestetilbudet i kolonne B  
c) Kategoriser prioriteten til hver aktivitet / oppgave i kolonne C, etter følgende 

kriterier: 
o Prioritet 1: Risiko (fare) for liv og helse, lovpålagt eller avgjørende for kommunens 

krisehåndtering 
o Prioritet 2: Stor ulempe for brukere, men representerer ikke fare for liv og helse 
o Prioritet 3: Mindre ulempe for brukere (aktivitet savnes i liten grad på kort sikt) 

 

A - Tjenestetilbud B – Aktivitet / oppgave C - Prioritet 

Ordinært tilbud Pedagogisk arbeid i 
barnegruppene 
 
Omsorg, stell og måltid 
 
Soving - Sovevakt 
 
HMS og sikkerhet 

• Følge opp sykdom og 

Prioritert 3 – samlinger, 
aktiviteter og turer 
 
Prioritet 1 
 
Prioritet 1  
 
Prioritet 1 
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kun ta imot friske 
barn 

• Ha kontakt 
informasjon til alle 
ansatte tilgjengelig i 
alle bygg.  

• Ivareta alle 
virksomhetens 
prosedyrer 

• Følge opp spesielle 
forhold rundt enkelt 
barn (allergi, spesial 
mat) Informasjon 
finnes i 
Pandemiperm på 
hver bygg.  
 

 
Møter med 
samarbeidspartnere 
(barnevern, PPT, BUP, 
ressurssenteret)  
 
Foreldrekontakt 

• Informasjon ved 
levering og henting   

• Felles 
informasjonsskriv 

• Foreldresamtale / 
foreldremøte  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritet 3 hvis det ikke er 
hastesaker (vold, liv og 
helse)  
 
 
 
Prioritet 1 
 
Prioritet 1  
 
Prioritet 3 

Spesialpedagogisk tilbud Spesialpedagogisk 
hjelp/arbeid 
 

Prioritet 2 

Administrasjon og ledelse 
 
 
 

Planlegging, organisering og 
koordinering av driften.  

• Merkantile oppgaver 

• HMS 
 

• Oppfølging av 
personal / foreldre 
 
 
 

• Informasjon inn og ut 
av virksomheten, 
hjemmeside, IST og 

 
 
Prioritet 3 
Prioritet 1 Beredskap og 
smittevern 
 
Prioritet 2 (utover den 
daglig oppfølging som skjer 
fortløpende) 
 
Prioritet 1 
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telefon 
 

• Pedagogisk 
planlegging  
 

• Koordinering av 
avdelinger, 
vaktplaner og vikarer 

 

 
 
Prioritet 3 
 
 
Prioritet 1 

 

Fase 2: Bemanning av de viktigste aktiviteter / oppgaver 

a) I kolonne A, før opp aktiviteter / oppgaver som har prioritet 1/2 fra fase1.  
b) I kolonne B, fyll inn nåværende bemanning ansatt til aktiviteten / oppgaven  
c) I kolonne C, fyll inn skjønnsmessig minimumsbemanning til aktiviteten / oppgaven 

relativt til antall barn  
 

A – Aktivitet / oppgave 
Prioritet 1 

B - Nåværende bemanning C – Minimumsbemanning 
(årsverk/antall barn) 

HMS og sikkerhet  1 voksen pr 6 tre årsenheter  1 voksen pr 9 tre årsenheter 

Omsorg, stell og måltid 
Måltid 
Stell 
Soving 
Hygiene 
Lek ute og inne 
Foreldrekontakt  

1 voksen pr 6 tre årsenheter 1 voksen pr 9 tre årsenheter  
 
Her kan følgende gjøres: 
Slå sammen avdelinger 
Bemanne fra andre bygg 
Redusere åpningstid 
 

Spesialpedagogisk tilbud  Spesialpedagog og 
pedagogisk leder følger opp 
disse barna.  

Administrativ ledelse 
Informasjon inn og ut av 
virksomheten, hjemmeside, 
IST og telefon 
HMS – beredskap og 
smittevern 
Koordinering av avdelinger, 
vaktplaner og vikar.  
 

4 stillinger  2 stillinger.  

Fase 3: Utarbeid kontinuitetsplan 

 

Tjenestetilbud: Barnehage 

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: Omsorg, stell og måltid 

Leder / Ansvarlig Karin Egebakken 

Stedfortredere:  Hilde Stokkeland.  
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Eventuelt: June Gordon, Siw Brokjøb.  
Blir en avdelingsleder syk bistår følgende pedagogiske 
ledere lederteamet med kunnskap om sin barnehage: 
Bjergsted:                  Katrine Aasen Broback 
Hertervigtunet:        Ma Bella Fosmark 
Kampen:                    Celia Simonsen 
Solvang:                     Linda Aspenes Lilleskog 

  

 

 

Minimumsbemanning 
(Beskriv type, kvalifikasjoner, 
kompetanse eller lignende) 

Vi har tenkt at vi kan ivareta oppgavene på prioritet 1 hvis 
vi har 1 voksen pr 9 treårsenheter.  
Det må være minst 2 pedagoger på hver bygg på jobb.  
Vi tenker at vi først ser hele bygget under ett, og i neste 
omgang ser vi hele virksomheten under ett.  

Alternative bemanningsressurser 
(frigjorte fra andre deler av 
organisasjonen, pensjonister, frivillige 
org. ) 

Her har vi lærlinger, ringevikarer og bemanningsbyrå.  

Behov for opplæring 
 

Ansatte fra andre bygg i virksomheten må få opplæring i 
forhold til mat, allergier og annen viktig informasjon om de 
barna som de skal jobbe med.  Alle avdelinger har 
utarbeidet en egen pandemiperm som inneholder alle 
viktige opplysninger i forhold til den enkelte avdeling.  

Andre kritiske forhold Vi planlegger bemanning med en kjent voksen pr. 
barnegruppe så lagt det lar seg gjøre.    

 

 

 

Tjenestetilbud: Barnehage 

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: HMS og sikkerhet 

Leder / Ansvarlig Karin Egebakken 

Stedfortredere:  Hilde Stokkeland. 
Eventuelt: June Gordon, Siw Brokjøb. 
Blir en avdelingsleder syk bistår følgende pedagogiske 
ledere lederteamet med kunnskap om sin barnehage: 
Bjergsted:                  Katrine Aasen Broback 
Hertervigtunet:        Ma Bella Fosmark 
Kampen:                    Celia Simonsen 
Solvang:                     Linda Aspenes Lilleskog 

 

 

Minimumsbemanning 
(Beskriv type, kvalifikasjoner, 
kompetanse eller lignende) 

Vi har tenkt at vi kan ivareta oppgavene på prioritet 1 hvis 
vi har 1 voksen pr 9 treårsenheter.  
Det må være minst 2 pedagoger på hver bygg på jobb.  
Vi tenker at vi først ser hele bygget under ett, og i neste 
omgang ser vi hele virksomheten under ett.  

Alternative bemanningsressurser 
(frigjorte fra andre deler av 
organisasjonen, pensjonister, frivillige 
org. ) 

Her har vi lærlinger, studenter, ringevikarer og 
bemanningsbyrå.  
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Behov for opplæring 
 

Ansatte fra andre bygg i virksomheten må få opplæring i 
forhold til evakuering av bygget ved brann og annen viktig 
informasjon som vi gir andre nye vikarer som kommer nye 
til et bygg. Alle ansatte skal få innføring om smitteregler 
som gjelder i det aktuelle bygget av avdelingsleder.  

Andre kritiske forhold Vi planlegger bemanning med en kjent voksen pr. 
barnegruppe så lagt det lar seg gjøre.    

 

 

Tjenestetilbud: Barnehage 

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: Administrasjon og ledelse 

Leder / Ansvarlig Karin Egebakken 

Stedfortredere:  Hilde Stokkeland 
Eventuelt: Bjergsted: Katrine Aasen Broback 
Hertervigtunet:        Ma Bella Fosmark 
Kampen:                    Celia Simonsen 
Solvang:                     Linda Aspenes Lilleskog Kari Langholm 
Blir en avdelingsleder syk bistår følgende pedagogiske 
ledere lederteamet med kunnskap om sin barnehage: 
Bjergsted:                  Katrine Aasen Broback 
Hertervigtunet:        Ma Bella Fosmark 
Kampen:                    Kari Synnøve Kroksvik 
Solvang:                     Linda Aspenes Lilleskog 

 

Minimumsbemanning 
(Beskriv type, kvalifikasjoner, 
kompetanse eller lignende) 

Vi har tenkt at vi kan ivareta oppgavene med 2 ansatte i 
administrasjonen.   
 
Vi tenker da at vi benytter en pedagogisk leder som kjenner 
sitt bygg godt, og kan ivareta informasjonsflyten der som 
avdelingsleder er borte.   

Alternative bemanningsressurser 
(frigjorte fra andre deler av 
organisasjonen, pensjonister, frivillige 
org. ) 

Kan hente støtte fra andre virksomheter ved at de deler 
informasjonsskriv o.l som kan være nyttige for vår 
virksomhet også.   

Behov for opplæring 
 

Hvis vi benytter andre til å gjøre enkelt oppgaver for 
administrasjonen må de få opplærling i den jobben de skal 
utføre.   

Andre kritiske forhold Kan være saker som ikke blir fanget opp tidsnok på grunn 
av lav bemanning.  

 


