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Nivåinndeing av smitteverntiltak 
Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som tar 
hensyn til at smittespredningen i samfunnet forandrer seg i de ulike fasene av en epidemi, og 
viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.   

 

Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer 
omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Forskjellene på de 
tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer. 

• Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. 
Det vil si vanlig organisering av avdelinger. 

Grønt nivå

•Ingen syke skal møte i barnehagen

•God hygiene og normalt renhold

•Kontaktreduserende tiltak:

•Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming) 

•Vanlig organisering av barnehagehverdagen

Gult nivå

•Ingen syke skal møte i barnehagen

•God hygiene og forsterket renhold

•Kontaktreduserende tiltak: 

•Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming) 

•Hele avdelinger regnes som en kohort

•Faste ansatte per kohort

•Unngå trengsel og store samlinger

•Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

•Dele inne- og uteområder for å holde avstand mellom  kohorter

Rødt nivå

•Ingen syke skal møte i barnehagen

•God hygiene og forsterket renhold

•Kontaktreduserende tiltak:

•Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing 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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• På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles 
ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter. 

• På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må 
vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter 
som ikke samarbeider. 

Beredskapsplan for opp- og nedtrapping 
Målsetting 
Målet med beredskapsplanen er å sikre barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned 

på tiltak ut fra smittevernsituasjonen. 

Barnehageeiers ansvar 
Barnehageeier må sørge for at barnehagene har: 

• kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) 

tiltakene i barnehagene skal iverksette 

• kartlagt og laget en oversikt over hvilke barn som skal få et særskilt omsorgstilbud 

der barnehager stenger 

• gode rutiner for å identifisere hvilke barn som har behov for et særskilt omsorgstilbud 

der barnehager stenger 

• rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Blant annet for 

organisering for eksempel plan for organisering i kohorter.  

• rutiner for god hygiene 

• planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon 

• tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syke (feks en vikarpool) 

• rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon 

• tilstrekkelig med lokaler.  Det vil si alternative måter å organisere dagen på på gult og 

rødt nivå. Eksempel uteaktiviteter og bruk av andre lokaler.  

• tilstrekkelig utstyr i gul og rød situasjon 

• forsvarlig matservering i gul og rød situasjon 

 

Barnehageeiere skal gi ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Barnehageeier kan redusere 
åpningstider eller antall barn som er til stede samtidig, dersom det er nødvendig for å 
imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Barn som har vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp skal som hovedregel få tilbudet som følger av vedtaket.  

Redusert åpningstid er ett av tiltakene som iverksettes på rødt nivå. Hvis barnehagene 
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.  

Barnehageeier har plikt til aktivt å kartlegge og vurdere hvilke barn og unge som har særlige 
behov. Barn som får spesialpedagogisk hjelp skal uansett vurderes.  

Kontakt og samarbeid med smittevernmyndighetene 
 

Det er kommunehelsetjenesten v/ kommuneoverlege Elin Jakobsen som eventuelt 
bestemmer hvilket nivå i trafikklysmodellen som skal gjelde lokalt. I forbindelse med lokale 
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smitteutbrudd kan kommuneoverlegen for eksempel bestemme om hele kommunen, et 
område av kommunen eller en enkelt barnehage må gå over fra gule til røde tiltak i 
smittevernplanen. 
 
Kommunehelsetjenesten har også 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. 
 

Opplæring i smittevern 
Ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i den 
nasjonale veilederen.  

 

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.  
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Får barnet ditt forkjølelsessymptomer, kontakt din fastlege for å vurdere koronatest eller ta kontakt 

med Luftveisklinikken på eik: 

 

Adresse 
Luftveisklinikken på Eik 

Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg 

Kontaktinformasjon 
Ring 33 31 04 00 for timebestilling 

Telefontider: 
mandag til fredag kl. 08:30–15:00 
lørdag og søndag kl. 09:00-14:00 

Adresse 
Luftveisklinikken på Stensarmen 

Stensarmen 9, 3112 Tønsberg 
(Testing for voksne og barn over 12 år) 

Luftveisklinikken på Eik 

Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg 

(Testing for barn under 12 år) 
 

 

 

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.  

 
1. Styrer kontakter/blir kontaktet av kommuneoverlegen for informasjon og råd  

 
2. Styrer/assisterende styrer informerer de ansatte  

 
3. Barnehagen sender SMS-mail i IST direkte til foresatte  

  
4. AMS orienteres 

 

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.  
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Flytskjema for håndtering av syke barn i barnehager 

Styrere eller pedagogisk leder kan ta kontakt ved spørsmål om smittevern til 

virksomhetsdirektøren, kommuneoverlegen eller virksomhetsleder. 

  
Her finner du flytskjema som vist i bilde over: 

https://www.fhi.no/contentassets/569f52c3584d4d6e8b1d85e62d2215e1/2020-09-15-flytskjema-

barn.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/contentassets/569f52c3584d4d6e8b1d85e62d2215e1/2020-09-15-flytskjema-barn.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/569f52c3584d4d6e8b1d85e62d2215e1/2020-09-15-flytskjema-barn.pdf
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 Forenklet utgave av flytskjema oppdatert 24.09.20 

 
 
Her finner du flytskjema som vist i bilde over: 

https://www.fhi.no/publ/plakat/nar-skal-ungdom-og-voksne-vare-hjemme-fra-skolearbeid-og-
testes-for-covid-1-/ 
 

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. 
 
Henviser til Folkehelseinstituttet FHI, Udannignsdirektoratet UDIR og Færder kommunes 
hjemmeside  
 

Smitteverntiltak Grønt nivå Gult nivå Rødt nivå 
Når kan barn og ansatte 
møte i barnehagen  

-Når de ikke har 
symptomer på 
sykdom. 
-Ved gjennomgått 
luftveisinfeksjoner 
kan barn og ansatte 
komme tilbake når de 
har god 
allmenntilstand.  

-Når de ikke har 
symptomer på 
sykdom. 
- Ved gjennomgått 
luftveisinfeksjoner kan 
barn og ansatte 
komme tilbake når de 
har god 
allmenntilstand.  

-Når de ikke har 
symptomer på 
sykdom. 
- Ved gjennomgått 
luftveisinfeksjoner kan 
barn og ansatte 
komme tilbake når de 
har god 
allmenntilstand.  

https://www.fhi.no/publ/plakat/nar-skal-ungdom-og-voksne-vare-hjemme-fra-skolearbeid-og-testes-for-covid-1-/
https://www.fhi.no/publ/plakat/nar-skal-ungdom-og-voksne-vare-hjemme-fra-skolearbeid-og-testes-for-covid-1-/
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-Hvis en i husstanden 
har symptomer  på 
luftveisinfeksjon men 
ikke bekreftet covid-
19 
Kan barnet og den 
ansatte møte som 
normalt.  
-Barn og ansatte med 
typiske symptomer 
på pollenallergi , kan 
møte i barnehagen. 
-Barn med rennende 
nese uten andre 
symptomer på 
luftveissinfeksjon , 
kan komme i 
barnehagen. 
Barn som er tilbake 
etter gjennomgått 
luftveisinfeksjon som 
har rennende nese, 
sporadisk hoste og 
god allenntilstand 
kan komme i 
barnehagen.  
-Foresatte som er 
friske og ikke har 
symptomer på 
luftveisinfeksjon kan 
følge og hente barna 
som normalt.  

-Hvis en i husstanden 
har symptomer  på 
luftveisinfeksjon men 
ikke bekreftet covid-
19 
Kan barnet og den 
ansatte møte som 
normalt.  
-Barn og ansatte med 
typiske symptomer på 
pollenallergi , kan 
møte i barnehagen. 
-Barn med rennende 
nese uten andre 
symptomer på 
luftveissinfeksjon , 
kan komme i 
barnehagen. 
Barn som er tilbake 
etter gjennomgått 
luftveisinfeksjon som 
har rennende nese, 
sporadisk hoste og 
god allenntilstand kan 
komme i barnehagen.  
-Foresatte som er 
friske og ikke har 
symptomer på 
luftveisinfeksjon kan 
følge og hente barna 
som normalt. 
 

-Hvis en i husstanden 
har symptomer  på 
luftveisinfeksjon men 
ikke bekreftet covid-19 
Kan barnet og den 
ansatte møte som 
normalt.  
-Barn og ansatte med 
typiske symptomer på 
pollenallergi , kan 
møte i barnehagen. 
-Barn med rennende 
nese uten andre 
symptomer på 
luftveissinfeksjon, kan 
komme i barnehagen. 
Barn som er tilbake 
etter gjennomgått 
luftveisinfeksjon som 
har rennende nese, 
sporadisk hoste og 
god allenntilstand kan 
komme i barnehagen.  
-Foresatte som er 
friske og ikke har 
symptomer på 
luftveisinfeksjon kan 
følge og hente barna 
som normalt. 
 

Når skal barn, ansatte og 
foresatte ikke møte i 
barnehagen 

 Barn  og ansatte 
med 
luftveissymptomer:   

-Alle med symptomer 
på luftveisinfeksjon 
sendes hjem, og 
holdes hjemme inntil  
tilstanden er avklart. 
Barn og ansatte skal 
selv med milde 
luftveissyptomer ikke 
møte i barnehagen. 
Ansatte og barn skal 
holde seg hjemme til 
allmenntilstanden er 
god. 

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 
Folke- helseinstituttet.  

Barn  og ansatte 
med 
luftveissymptomer:   

-Alle med symptomer 
på luftveisinfeksjon 
sendes hjem, og 
holdes hjemme inntil  
tilstanden er avklart. 
Barn og ansatte skal 
selv med milde 
luftveissyptomer ikke 
møte i barnehagen. 
Ansatte og barn skal 
holde seg hjemme til 
allmenntilstanden er 
god. 

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 Folke- 
helseinstituttet.  
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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 
helseinstituttet. 
Foresatte som har 
luftveissymptomer, 
er i karntene eller er 
i isolasjon:                         
-Skal ikke møte i 
barnehagen sammen 
med barna. 

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 helseinstituttet. 
Foresatte som har 
luftveissymptomer, 
er i karntene eller er i 
isolasjon:                         
-Skal ikke møte i 
barnehagen sammen 
med barna. 

Når sykdom oppstår i 
barnehagen 

 -Barn som får 
symptomer på 
luftveisinfeksjon skal 
hentes så fort det lar 
seg gjøre.  
-Barnet må vente på 
eget rom sammen 
med en ansatt, eller 
ute der det ikke er 
andre barn.  

-Ta på munnbind ved 
behov. Den som 
passer barnet må 
vaske hender. I 
etterkant rengjøres 
rom, toalett og andre 
områder der barnet 
har oppholdt seg med 
vanlige 
rengjøringsmidler. 

-Ansatte som blir 
syke, må gå hjem så 
snart det er mulig.  

-Barn som får 
symptomer på 
luftveisinfeksjon skal 
hentes så fort det lar 
seg gjøre.  
-Barnet må vente på 
eget rom sammen 
med en ansatt, eller 
ute der det ikke er 
andre barn. -Ta på 
munnbind ved behov. 

Den som passer 
barnet må vaske 
hender. I etterkant 
rengjøres rom, toalett 
og andre områder der 
barnet har oppholdt 
seg med vanlige 
rengjøringsmidler. 
-Ansatte som blir syke, 
må gå hjem så snart 
det er mulig.  
 

Hva hvis en i husstanden 
til barnet eller ansatte er 
syk. 

  Ved symptomer på 
luftveisinfeksjon, men 
ikke har bekreftet 
covid-19 kan barnet 
og den ansatte møte 
som normalt, ved god 
allmenntilstand 

Ved symptomer på 
luftveisinfeksjon, men 
ikke har bekreftet 
covid-19 kan barnet 
og den ansatte møte 
som normalt, ved god 
allmenntilstand  

Hvis en i hustanden 
barn/ ansatt har bekreftet 
covid-19. 

. Ved bekreftet covid-
19, vil nærkontakter 
holdes i karantene 
etter råd fra 
helsemyndighetene. 
-ingen personer som 
er i karantene kan 
møte i barnehagen 

Ved bekreftet covid-
19, vil nærkontakter 
holdes i karantene 
etter råd fra 
helsemyndighetene. 
-ingen personer som 
er i karantene kan 
møte i barnehagen. 
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God hånd- og hostehygiene  
Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. 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.  

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres 
smittestatus. Både de ansatte og barnehagebarna må få god opplæring om hygienetiltakene.  

Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn eventuelt å ha tilgjengelig 
munnbind til ansatte som blir syke og der det ikke er mulig å holde to meters avstand til syke 
barn. Det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy, det er tilstrekkelig med normalt renhold av 
eget tøy. Hansker brukes som normalt ved bleieskift.  

 

• 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. 

Godt renhold 

Ved grønt nivå vil det være tilstrekkelig med normalt renhold. Koronaviruset (SARS-CoV-2) 
fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. 
 
For gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold, og organisering, ansvar og ressursbehov bør 
framgå av lokale renholdsplaner. 
 
Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder. Renholdsavdelingen ivaretar dette 
gjennom egne renholdsrutiner som følger smittevernkravene, samt en sjekkliste som henges 
opp i barnehagene.   
Renholdsavdelingen har også utarbeidet en veiledning i smitteforebyggende rengjøring.  
 
Seksjon barnehage har i tillegg utarbeidet rutine for økt renhold, samt renhold av leker, 
sportsutstyr, nettbrett o.l. med tilhørende sjekkliste. Dette er oppgaver som ikke utføres av 
renholder, og som barnehagepersonalet derfor må ivareta.  
 

Smitteverntiltak Grønt nivå Gult nivå Rødt nivå 

Hygiene    

Opplæring av ansatte 
i smittevern knyttet til 
covid-19 

Alle ansatte skal 
gjøres kjent med 
innholdet i 
smittevernveilederen 
og de 
smitteforebyggende 
tiltakene som 
iverksettes i 
barnehagen 

Alle ansatte skal gjøres 
kjent med innholdet i 
smittevernveilederen og 
de smitteforebyggende 
tiltakene som iverksettes i 
barnehagen 

Alle ansatte skal gjøres 
kjent med innholdet i 
smittevernveilederen og 
de smitteforebyggende 
tiltakene som iverksettes i 
barnehagen 

Opplæring av barna i 
hånd- og 
hostehygiene  

Barna skal få 
opplæring i 
håndvaskrutiner og 
hostehygiene 

Barna skal få opplæring i 
håndvaskrutiner og 
hostehygiene 
 

Barna skal få opplæring i 
håndvaskrutiner og 
hostehygiene 
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Opplæring av vikarer 
og ansatte med flere 
arbeidsplasser 

 Opplæring i gjeldende 
lokale rutiner i hver 
barnehage. Det bør 
tilstrebes å unngå å jobbe 
i ulike barnehager samme 
dag. 

Opplæring i gjeldende 
lokale rutiner i hver 
barnehage. Det bør 
tilstrebes å unngå å jobbe 
i ulike barnehager samme 
dag. 

Iverksette rutiner for 
håndvask og 
hostehygiene for 
ansatte, barn, 
foreldre og 
besøkende. Jf. 
smittevernveilederen. 

Henge opp plakater 
med instruksjon for 
god håndvask  
Informere foreldre 
om de aktuelle 
rutinene 
Ha flytende såpe og 
engangs 
papirhåndklær lett 
tilgjengelig til bruk 
for barn/ ansatte. 
Plasser 
alkoholbasert 
desinfeksjon der 
håndvask ikke er 
tilgjengelig 

Henge opp plakater med 
instruksjon for god 
håndvask  
Informere foreldre om de 
aktuelle rutinene 
Ha flytende såpe og 
engangs papirhåndklær 
lett tilgjengelig til bruk for 
barn/ ansatte. 
Plasser alkoholbasert 
desinfeksjon der 
håndvask ikke er 
tilgjengelig 

Henge opp plakater med 
instruksjon for god 
håndvask  
Informere foreldre om de 
aktuelle rutinene 
Ha flytende såpe og 
engangs papirhåndklær 
lett tilgjengelig til bruk for 
barn/ ansatte. 
Plasser alkoholbasert 
desinfeksjon der håndvask 
ikke er tilgjengelig 

Håndvask for både 
ansatte og barn 

 Når man kommer til 
barnehagen og før man 
drar hjem 
Etter hosting/nysing og 
tørking av ansikt/ 
nesepussing 
Før og etter måltider 
Etter man kommer inn fra 
uteaktivitet, og ved synlig 
skitne hender 
Etter toalettbesøk og 
bleieskift 

Når man kommer til 
barnehagen og før man 
drar hjem 
Etter hosting/nysing og 
tørking av ansikt/ 
nesepussing 
Før og etter måltider 
Etter man kommer inn fra 
uteaktivitet, og ved synlig 
skitne hender 
Etter toalettbesøk og 
bleieskift 

  Håndvask for barn skal 
som hovedregel skje med 
voksen til stede  

Håndvask for barn skal 
som hovedregel skje med 
voksen til stede  

  Gi rutinemessig 
påminnelser til barna, ved 
ankomst, etter lek og 
aktivitet inne og ute, etter 
toalettbesøk, før spising 
og ved henting 

Gi rutinemessig 
påminnelser til barna, ved 
ankomst, etter lek og 
aktivitet inne og ute, etter 
toalettbesøk, før spising 
og ved henting 

For ansatte Unngå håndhilsning 
og klemming 

Unngå håndhilsning og 
klemming 

Unngå håndhilsning og 
klemming 

Avstand til andre   Holde avstand (minst en 
meter) til kolleger 

Holde avstand (minst en 
meter) til kolleger 

Renhold    

Smitteverntiltak Grønt nivå Gult nivå Rødt nivå 

Forsterket renhold Vanlig renhold Det bør iverksettes 
ekstraordinære rutiner for 
daglig renhold av lokaler, 
utstyr, leker, materiell og 
tekstiler.   
Jf. smittevernveilederen.  

Det bør iverksettes 
ekstraordinære rutiner for 
daglig renhold av lokaler, 
utstyr, leker, materiell og 
tekstiler.   
Jf. smittevernveilederen.  

Toaletter Toaletter og 
vaskeservanter må 
rengjøres minimum 
daglig 

Toaletter og 
vaskeservanter må 
rengjøres minimum daglig 

Toaletter og 
vaskeservanter må 
rengjøres minimum daglig 
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Berøringsflater  Dørhåndtak, 
trappegelendre, stoler, 
andre bordflater og 
gjenstander som ofte 
berøres rengjøres hyppig, 
minimum daglig 

Dørhåndtak, 
trappegelendre, stoler, 
andre bordflater og 
gjenstander som ofte 
berøres rengjøres hyppig, 
minimum daglig 

Ved bleieskift Bruk av 
engangshansker 
etterfulgt av vask av 
hendene med vann 
og såpe. 

Bruk av engangshansker 
etterfulgt av vask av 
hendene med vann og 
såpe. 

Bruk av engangshansker 
etterfulgt av vask av 
hendene med vann og 
såpe.  

Potter Rengjøres etter bruk Rengjøres etter bruk Rengjøres etter bruk 

Etter måltider Spisebord vaskes 
med vann og såpe 
etter bruk. 
NB! Ikke Zalo og 
grønnsåpe. 

Spisebord vaskes med 
vann og såpe etter bruk. 
NB! Ikke Zalo og 
grønnsåpe. 

Spisebord vaskes med 
vann og såpe etter bruk. 
NB! Ikke Zalo og 
grønnsåpe. 

Ved fellesrom for 
flere kohorter 

 Bord, stoler, materiell og 
leker bør vaskes av etter 
hver gruppe. 

Bord, stoler, materiell og 
leker bør vaskes av etter 
hver gruppe. 

 Dekketøy og bestikk 
vaskes i 
oppvaskmaskin i 
henhold til gjeldende 
rutiner 

Dekketøy og bestikk 
vaskes i oppvaskmaskin i 
henhold til gjeldende 
rutiner 

Dekketøy og bestikk 
vaskes i oppvaskmaskin i 
henhold til gjeldende 
rutiner 

Søppel Søppel tømmes 
regelmessig  

Søppel tømmes 
regelmessig 

Søppel tømmes 
regelmessig 

Være ekstra 
oppmerksomme på 
hygiene rundt 
kjøkken/spiserom 

  Egne renholds- og 
hygienerutiner for kjøkken 
og spiserom 

Egne renholds- og 
hygienerutiner for kjøkken 
og spiserom 

Leker og materiell    

Smitteverntiltak Grønt nivå Gult nivå Rødt nivå 

 Leker bør ikke tas 
med hjemmefra. 
Kosedyr eller 
lignende må holdes 
begrenset til det 
enkelte barn, for 
eksempel ved 
soving. 

Leker bør ikke tas med 
hjemmefra. Kosedyr eller 
lignende må holdes 
begrenset til det enkelte 
barn, for eksempel ved 
soving. 

Leker bør ikke tas med 
hjemmefra. Kosedyr eller 
lignende må holdes 
begrenset til det enkelte 
barn, for eksempel ved 
soving. 

  Begrens deling av 
materiell mellom kohorter  

Begrens deling av 
materiell mellom kohorter 

  Leker bør ikke deles 
mellom kohorter før 
lekene er rengjort 

Leker bør ikke deles 
mellom kohorter før lekene 
er rengjort 

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

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

  Leker som kun benyttes 
av én kohort, trenger ikke 
daglig rengjøring 

Leker som kun benyttes 
av én kohort, trenger ikke 
daglig rengjøring 

  Reduser antall leker, slik 
at renhold er 
gjennomførbart. 

Reduser antall leker, slik 
at renhold er 
gjennomførbart. 

  Tøyleker og andre 
tekstiler må vaskes på 

Tøyleker og andre tekstiler 
må vaskes på minimum 
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minimum 60°C. Hvis ikke 
det er mulig, må de 
ryddes bort 

60°C. Hvis ikke det er 
mulig, må de ryddes bort 

  Sengetøy oppbevares 
adskilt og navnet, og 
vaskes på 60°C 

Sengetøy oppbevares 
adskilt og navnet, og 
vaskes på 60°C 

 

Redusert kontakt mellom personer 

For barnehagebarn er det vanskelig å regulere avstand til andre. Det viktigste tiltaket vil være 
å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, ved å ha faste grupper (kohorter) og 
å ha faste ansatte for hver kohort. 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. 

 
 

Smitteverntiltak Grønt nivå Gult nivå Rødt nivå 

Barnehagens 
organisering 

Vanlige åpnings- og 
oppholdstider 
 

Vanlig åpningstid. Avtale 
om faste oppmøte- og 
hentesteder. 
 

Redusert åpningstid. 
Avtale om faste oppmøte- 
og hentetider, på avtalt 
plass. 

Det er ikke behov for 
kohortinndeling av barn. 
 

Avdelingen regnes som 
en kohort.  
 

Etablere mindre kohorter 
med barn og ansatte. 
Anbefalt gruppestørrelse: 
4 – 6 små barn og 5 – 10 
store barn per kohort 

Ordinær organisering Faste ansatte per kohort Faste ansatte per kohort 

 Kohortenes 
sammensetning kan 
endres ukentlig etter en 
helg 

Kohortenes 
sammensetning kan 
endres ukentlig etter en 
helg 

 To kohorter kan 
samarbeide for praktisk 
gjennomføring av 
barnehagedagen. 

To kohorter kan 
samarbeide for praktisk 
gjennomføring av 
barnehagedagen. 
Fortrinnsvis ute. Der kan 
kohortene ha noe felles 
lek i samarbeidsperioden. 

 Det skal ikke være 
samvær mellom barna i 
ikke samarbeidende 
kohorter. 
Unntaket er for praktisk 
gjennomføring av dagen 

Det skal ikke være 
samvær mellom barna i 
de ulike kohortene.  
Unntaket er for praktisk 
gjennomføring av dagen 

 To kohorter (som ikke 
samarbeider) kan 
oppholde seg i samme 
rom, såfremt det kan være 

To kohorter (som ikke 
samarbeider) kan 
oppholde seg i samme 
rom, såfremt det kan være 
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minimum to meters 
avstand mellom kohortene 

minimum to meters 
avstand mellom kohortene 

Fri bruk 
 

Uteområdet deles i soner, 
hver kohort har sin sone. 
Sonene kan rulleres 
gjennom uken 

Uteområdet deles i soner, 
og hver kohort har sin 
sone. Sonene kan byttes 
etter helg 

 Barna spiser mat servert i 
barnehagen, i henhold til 
smittevernveilederen.  

Barna spiser medbragt 
matpakke til alle måltider i 
sine kohorter 

Ansatte 
Minimum en 
meter avstand! 

Ansatte kan samarbeide 
på tvers av alle 
kohorter/avdelinger 

Ansatte skal samarbeide 
innenfor egen kohort, og 
kan samarbeide med en 
kohort til 

Ansatte skal samarbeide 
innenfor egen kohort 

Unngå håndhilsning og 
klemming. 

Unngå håndhilsning og 
klemming. 

Unngå håndhilsning og 
klemming. 

 Det skal ikke jobbes i ulike 
barnehager samme dag. 
Unntak for blant annet 
styrket tilbud 

Det skal ikke jobbes i ulike 
barnehager samme dag. 
Unntak for blant annet 
styrket tilbud 

 Kan bytte kohorter fra dag 
til dag 

Kan bytte kohort etter to 
dagers opphold. 

 Bruke en kombinasjon av 
fysiske møter og Teams. 

Fysiske møter avholdes 
ikke. Bruk Teams 

 Avdelingsmøter på dagtid 
avholdes hvis mulig. 

Avdelingsmøter på dagtid 
avholdes ikke 

 Personalmøter kan 
avholdes innfor smittevern 
reglene 

Ordinære personalmøter 
kan ikke gjennomføres. 

Pauser avholdes med 
anbefalt avstand. 

Pauser avholdes med 
anbefalt avstand.  

Pauser avholdes med 
anbefalt avstand.  

Foresatte Valgfri organisering 
avhenting og levering 

Foreldre og barn tas som 
hovedregel imot ute 

Foreldre og barn tas som 
hovedregel imot ute 

 Foreldresamtaler 
gjennomføres i 
barnehagen 

Foreldresamtaler 
gjennomføres på Teams 
eller telefon 

 Foreldremøter  
gjennomføres 
avdelingsvis, med avstand 
og med gjeldende 
smitteverntiltak. 

Foreldremøter 
gjennomføres ikke 

  Barna skal møte ferdig 
kledd til utelek 

Arrangement kan 
gjennomføres etter 
gjeldende retningslinjer. 

Arrangementer 
gjennomføres ikke 

Arrangementer 
gjennomføres ikke 

 Møter i SU kan 
gjennomføres i 
barnehagen etter 
stengetid etter gjeldende 
smittevernregler. 

Møter i SU kan gjøres i 
Teams eller ha dialog via 
e-post. 

Eksterne  Samarbeidsmøter 
avholdes med god 
avstand og ut fra 
gjeldende 
smittevernregler. 

Samarbeidsmøter PPT 
der foresatte er med 
holdes utenfor 
barnehagen eller med  
Teams 

  Barnehagens lokaler er 
ikke til utlån 

Barnehagens lokaler er 
ikke til utlån 

Studenter og elever kan 
være i barnehagen 

Studenter og elever kan 
være i barnehagen 

Studenter og elever kan 
ikke være i barnehagen  
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Barnehagetilvenning  
Ved grønt nivå kan barnehagetilvenning gjennomføres som normalt. Ved gult og rødt nivå 
må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer 
primært i barnets kohort.  

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. 

Risikoutsatte grupper 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har beskrevet hvilke grupper i befolkningen som 
kan ha økt risiko for alvorlig forløp ved Covid-19-sykdom, og som derfor hører til en eller flere 
risikogrupper.  

 

Barn i risikogrupper 
I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn 

og unge med kroniske sykdommer kan gå i barnehage og på skole som vanlig når disse er 

åpne. Dette gjelder for eksempel barn med vanlige tilstander som astma, allergi og diabetes. 

Enkelte grupper som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner, 
kan være særlig sårbare. Det er barnets fastlege som sammen med foreldrene, og ut fra et 
helhetsperspektiv, vurderer om et barn har behov for tilrettelegging i barnehagen, eller bør 
holdes hjemme. Barnehagen skal holde kontakten med barnet og foreldrene og følge med på 
barnets utvikling også når det holdes hjemme.  

Mediekontakt 
Mediekontakt for de kommunale barnehagene er eier representert ved 
virksomhetsdirektøren. 

 

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider. 

https://www.fhi.no/  

https://www.udir.no/  

      

 

 

https://www.fhi.no/
https://www.udir.no/
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1. Hovedproblemstillingen: 
Hvordan opprettholde de viktigste delene av driften med et stort fravær av arbeidskraft og 

andre innsatsfaktorer både i egen virksomhet og hos virksomheter man er avhengig av? 

Normalhåndtering/krisehåndtering. 

Med kontinuitet forstår vi vanligvis evne til å sikre daglig drift i barnehagene. Man bør også 

vurdere evnen til å opprettholde forsvarlig drift innenfor Lov om barnehager (barnehagens 

formål og innhold). 

Viktige forutsetninger for planleggingen er: 

• En forståelse av hvilken betydning virksomheten har for andre og hvilken betydning 

andre har for den. 

Vurderinger av virksomhetens sårbarhet for personellfravær og forsvarlig daglig drift. 

Ved en Pandemi: 

• Hygiene tiltak 

• Avstand til andre 

• Syke holder seg hjemme. 

Det er en forutsetning at alle smittevern tiltak gjennomføres, følges opp og justeres.  På alle 

nivå og synliggjøres for ansatte, barn og foreldre. Hvilke tiltak som gjennomføres på grønt, 

gult og rødt nivå, står i Færder kommune beredskapsplan for barnehagene. 

2. Kartlegg utfordringene. Kartleggingsfase. 

 Hvordan vil etterspørselen 

påvirkes? 

Tiltak 

Ved stort 

sykefravær i 

personal? 

  

• Vi trenger flere vikarer. 

• Ved lite sykefravær hos 

barna samtidig vil 

etterspørselen etter 

tjenesten være den samme  

• Ved stort sykefravær i 

personal og lite sykdom i 

barnegruppen, fare for 

HMS og sikkerhet. 

 

• Styrer/assisterende 

styrer er proaktive for å 

skaffe flere vikarer. 

• Opplæring/kurs av 

vikarer før de begynner 

i vakter. (Styrer 

/assisterende styrer 

kaller inn flere til en 

gjennomgang av den 

enkeltes barnehage 

smitteverntiltak og 

gjennomføring av 

dagen) 

• Dersom en ikke får tak i 

vikarer: personalet 

jobbe 

overtid/ekstravakter (må 

klargjøres fra 
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administrasjonen, Atv 

og VO). 

• Ringe andre barnehager 

og forhøre seg om vikar 

bruk. Andre barnehager 

kan ha stort sykefravær i 

barnegruppen og lite i 

personal. 

• Samarbeide med 

skole/SFO. Har de ledig 

kapasitet?  

• Redusere åpningstid. 

Virksomhetsdirektør i 

samarbeid med 

kriseteamet i kommunen 

avgjør redusering av 

åpningstid, i tett dialog 

med styrere.  

Ved stort 

sykefravær hos 

barna? 

Etterspørselen/arbeidsmengden vil 

gå ned avhengig av sykdom i 

barnegruppen. 

• Gå gjennom 

arbeidsoppgaver som 

kan gjøres i rolige tider. 

• Melde fra til andre 

barnehager at vi har et 

evt. overskudd av 

personal. 

• Ekstra fokus på renhold 

• Planlegge fremover 

• Forefallende arbeid 

• Kontakt med familiene 

Kan reduksjon i 

produksjon medføre 

liv og helse settes i 

fare hos kunder 

eller brukere? 

Hvis reduksjon i 

produksjon/tjenesteytelse er stort 

fravær i personal:  

• Ja, hos barn med spesielle 

behov eller spesielt sårbare 

barn og familier. 

 

• Pedagogene/styrer 

jobber ekstra i forhold 

til de barna/ familiene vi 

vet renger ekstra 

oppfølging. 

• Aktivt samarbeid med 

andre instanser. 

 

Hvilke funksjoner 

er det viktigst å 

videreføre i en 

situasjon med stort 

fravær? 

• Åpningstid tilpasset de 

ressursene en har til 

rådighet.  Bedre med 

kortere åpningstid enn 

stengt for foreldre og barn. 

 

• Omsorg og ivaretakelse av 

barns behov. 

 

• Sårbare barn og familier 

 

• Justere åpningstid på 

rødt nivå. Kommunalt 

bestemt. 

• Personalet må bruke IST 

og på så korrekt 

tidspunkt som mulig for 

at styrer kunne se huset 

under ett. Prioritere 

bemanning der det 

trengs mest/minst. 
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• Informasjonsflyt både 

innad og ut fra barnehagen 

(til foreldre) 

For å få et grunnlag for 

å forskyve vakter 

morgen og ettermiddag. 

Hvor 

personalkrevende er 

virksomheten? 

Virksomheten er personalkrevende 

vi har et arbeid som skal utføres i 

forhold til barn fra 1-6 år. 

• Plan og en målsetning 

for hvordan en skal 

rekruttere vikarer. 

• Forebyggende HMS 

arbeid, forebygge 

fravær. 

Er det noen av 

virksomhetens 

oppgaver som kan 

stilles i bero for en 

periode på noen 

uker? 

Ja, alt som ikke er helt nødvendig 

for å kunne ta imot barn, gi de 

omsorg, stell og støtte utfra deres 

behov. 

 

• Hele tiden prioritere hva 

som er viktig og ikke 

utfra de forutsetningene 

vi har. 

Har årstidene en 

avgjørende 

betydning for 

hvordan 

smitteverntiltak 

løses? Og praktisk 

gjennomføring av 

dagen 

Ja, årstidene har en betydning.  

Vår sommer tidlig høst kan 

barnegrupper være mye ute, men i 

den kalde tiden er det annerledes.  

Foreldre leverer og henter barn 

ved ulike innganger, porter. 

Gå gjennom alle tiltak og se 

hvor en må ha justeringer i 

forhold til årstid og ulike 

utfordringer været gir. 

Prosjekter i forhold 

til personalutvikling 

og andre prosjekter 

kommunen og 

barnehagen har. 

Cos – kurs oppdatering 

Helsefremmende bhg 

Helhetlig plan for oppvekst 

Re-Komp prosjektet 

DUÅ 

Prioritere hva som er realistisk 

å få til. 

Veiledning av 

lærlinger, elever og 

studenter 

Praktisk gjennomføring av 

veiledning. 

 

Ikke bruke en vikar/ 

ansatt på flere 

steder i løpet av en 

uke. 

Målet er å ikke gjøre, men i 

Corona tid på gult og rødt nivå, er 

det en utfordring å klare å 

gjennomføre det. Dersom man må 

skyve på folk bør man så langt 

som mulig sikre at det blir færrest 

mulig i omløp på ulike avdelinger. 

 

Gode oversiktlige planer som 

gir god oversikt ved en evt. 

smittesporing. 
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3. Fase 1, Identifiser funksjoner og tjenestetilbud. Analyser, minimer og 

prioriter 

• Prioritet 1: Risiko (fare) for liv og helse, lovpålagte eller avgjørende for 

kommunens håndtering. 

• Prioritet 2: Stor ulempe for brukere, men representerer ikke fare for liv og 

helse. 

• Prioritet 3: Mindre ulempe for brukere (aktivitet savnes i liten grad på 

kort sikt). 

 Fase 1 Identifiser og prioriter barnehagens tjeneste 
tilbud. 

 A-Tjeneste 

tilbud 

B -Aktivitet/oppgave C- Prioritet 

 På avdelingsnivå 

1 Omsorg og 

ivaretakelse av det 

enkeltes barns 

behov. 

Personal som ser og forstår 

det enkeltes barn behov 

gjennom dagen 

Prioritet 1. 

2 Barnehagen er en 

pedagogisk 

virksomhet. 

 

Pedagogiske aktiviteter Prioritet 3 

3 Levering og henting 

av barn 

Levering og henting ute. 

Personalet må ta imot bag 

med skifte tøy ute. 

Prioritet 1 

4 Spesialpedagogiske 

tiltak for enkelt 

barn. 

 

Spesialpedagogisk arbeid 

med barn. 

Samarbeidsmøter/Partnere 

teams 

Prioritet 1 og 2  

5 Matservering/ 

bespisning 

Personalet smører, lager 

mat.  

Prioritet 1  

På et eller annet 

tidspunkt/skjæringspunkt 

med stort fravær i 

personalet, må barna ha 

med mat. 

6 Stell og søvn for 

barn 

Vaske/stelle/skifte på barn. 

Legge barn  

Prioritet 1 

7 Renhold Ekstra renhold fra 

personalets side. 

Renholdsavdelingen 

Prioritet 1 og 2 

Prioritet 1 

8  Gå på tur /ut av bhg Gå på tur 

Kjøre kollektivtransport 

Prioritet 3  

Prioritet 3 

9 Plan tid pedagoger Pedagogiske lederes plan 

tid, Innhold og tid 

Kan prioriteres ulikt i 

forhold til hvilket nivå 
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kommunen ligger på; 

grønt, gult eller rødt f.eks. 

ved rødt så er det viktig å 

prioritere arbeidsoppgaver, 

snakke med foreldre på tlf, 

epost, IST osv. Holde god 

informasjonsflyt på 

avdeling. Se egen avtale? 

10 Ledermøte Samkjøre, utvikle og drifte 

barnehagen 

Kan prioriteres ulikt i 

forhold til hvilket nivå 

kommunen ligger på; 

grønt, gult eller rødt. For 

eksempel bør det være 1. 

prioritet ved rødt for 

nettopp å samkjøre 

informasjon, tiltak og 

tilbakemelding fra brukere. 

11 Avdelingsmøter Utvikle avdelingen, 

samkjøre avdelingen, 

planlegge aktiviteter, 

Snakke om barn, veiledning 

osv. 

Prioritet 3, men nødvendig 

på rødt nivå da hver ansatt 

har ansvar for en kohort og 

behov for å samkjøre og 

oppdatere seg. 

12 Foreldres henting 

og bringing av barn 

til og fra barnehage. 

Personalet møter barn og 

foreldre ute ved 

inngangsdøren. Lokale 

tilpasninger.  Hva får den 

enkelte bhg til praktisk. 

Ved gult og rødt nivå bør 

det være Prioritet 1.  Men 

ved stort fravær må den 

enkelte bhg se på lokale 

tilpasninger. 

    
 

 På ledelsesnivå som er en forutsetning for tjenestetilbudet. 

 A. Tjeneste tilbud B- Aktivitet C- Prioritet 
13 Trepartssamarbeid, VO, 

Atv 

Samarbeidsmøter 

Løpende dialog om 

endringer vedlikehold av 

tiltak underveis.  

Prioritet 1 og 2. ledelsen må 

være samkjørt i forhold til 

hvilke tiltak vi setter inn 

når. Det må gis tydelig 

informasjon ut til ansatte og 

foreldre. 

14 HMS – beredskap og 

smittevern 

Gjennomgang og drift av 

rutiner 

daglig/ukentlig/månedlig 

Prioritet 1, hvis ikke kan 

krisen bli større/eskalere 

15 Informasjon innad i 

bedrift 

Ha oppdaterte epost lister og 

info om hvordan personalet 

vil ha informasjon. 

Forventning om personalet 

holder seg oppdatert. 

Prioritet 1 

Må være siker på at alle får 

informasjon. 

Sikre at alle har 

kompetanse. 

16 Informasjon ut til 

foreldre 

Legge ut informasjon på 

IST. Ringe og snakke med 

de som trenger det. 

Prioritet 1 
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17 Hjemme side, IST Legge ut oppdatert 

informasjon. 

Prioritet 1 

18 Vaktplaner og Vikarer Lage vaktplaner. 

Kurse vikarer, Styrer/Ass 

styrer kurser vikarer, gjerne 

flere på en gang, i 

smittevern. 

Oppfølging av vikarer 

Prioritet 1 

19 Merkantile oppgaver Daglige gjøremål i forhold 

til fravær og sykemeldte, 

bestille varer (renhold, 

materiell osv.) 

Prioritet 3. Hele tiden 

vurdere hva som må 

prioriteres 

20 Personaloppfølging, 

samtaler og kontakt 

Ivareta den enkelte. 

Ha dialog med den enkelte 

om hva som skal til for at 

tilstedeværelsen blir størst 

mulig. 

 

Prioritet 1. Spesielt viktig i 

en krise tid for ikke å få et 

enda høyere sykefravær.   

21 Utviklingsarbeid Virksomheten og 

kommunens ulike 

satsningsområder 

Prioritet 3. å prioritere det 

en kan få gjort noe med og 

hva som hensiktsmessig å 

gjøre i en krisetid. 

22 Tett samarbeid med 

foreldre om å melde fra 

fravær hos barna 

Bemanne deretter. 

Ped.ledere må jobbe aktivt 

med dialog med foreldre om 

fravær. Viktig for å kunne se 

huset under ett. Kunne 

justere antall personal i 

forhold til antall barn. 

Prioritet 1 

23 Forberedelse til Rødt 

nivå 

Alt ligger klart og er 

forberedt om vi må gå fra 

gult til rødt nivå: 

• Delt barnegruppene i 

mindre kohorter (3 

på hver avd. ca.) 

• Oversikt over 

hvordan 

uteområdene skal 

deles inn. Fordele 

toaletter osv. på hver 

gruppe. 

• Åpningstid 

• Fordele personal, 

lage vaktplaner 

Prioritet 1 

Det skal ligge klart. 

24 Opprettholde 

rengjøringsartikler 
• Leverandør for 

renholds artikler kan 

også bli utsatt for 

stort fravær eller 

fravær av varer.   

Prioritet 1 
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• Ha dialog med 

ansvarlig i 

kommunen  

• Ha dialog med 

leverandør for å 

være forberedt 

25 Kartlegge/ rutine for å 

identifisere sårbare 

barn/familier 

• Dialog med 

pedagogiske ledere 

om identifisering 

Prioritet 1 

4. fase 2. Vurder tiltak 

 Fase 2  

F.eks. Prioritet 1. 

Fastsett nødvendig bemanning for å 

opprettholde de viktigste funksjonene i 

tjenestetilbudet.  

A-  B- Aktivitet/oppgave C- Nåværende D- Minimumsbemanning 

1 Omsorg og ivaretakelse av 

det enkeltes barns behov. 

1 voksen pr. 6 barn, 

eller 1 pr 3 u/3 år. 

Bemanningsnorm 

2 Levering og henting av barn 1 voksen pr. 6 barn, 

eller 1 pr 3 u/3 år.  

Bemanningsnorm 

3 Matservering/bespising 1 voksen pr. 6 barn, 

eller 1 pr 3 u/3 år. 

Bemanningsnorm 

4 Stell og søvn for barn 1 voksen pr. 6 barn, 

eller 1 pr 3 u/3 år. 

Bemanningsnorm 

5 Renhold Som i dag.  

6 Plantid for pedagoger   

7 Ledermøte Ledelse +en fra hver 

avdeling 

Det antallet som kan gå fra. 

8 Avdelingsmøter Alle ansatte på 

avdeling 

Det antallet som kan gå fra 

 På ledernivå   

9 Trepartssamarbeidet Ledelse* +TV Ledelse* +TV 

10 HMS  - beredskap, 

smittevern og rutiner 

Ledelse* +VO Ledelse* +VO 

11 Informasjon innad i 

bedriften 

Ledelsen* Ledelsen* 

12 Informasjon ut til foreldre Ledelsen* 

+Pedagogiske ledere 

Ledelsen* +Pedagogiske ledere 

13 Hjemme side IST Ledelsen* 

+Pedagogiske ledere 

Ledelsen* +Pedagogiske ledere 

14 Vaktplaner, bemanning og 

vikarer 

Ledelsen* Ledelsen* 

15 Personaloppfølging, 

samtaler og kontakt 

Ledelsen* og 

Pedagogiske ledere 

 

16 Tett samarbeid med foreldre 

om å melde fra fravær hos 

barn 

Pedagogiske ledere Fagarbeidere 
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17 Forberedelse til rødt nivå Ledelsen* og 

pedagogiske ledere 

Ledelsen* og pedagogiske ledere 

18 Opprettholde 

rengjøringsartikler 

Styrer Styrer 

19 Kartlegge/rutine for å 

identifisere sårbare 

/barnefamilier 

Ledelsen* og 

pedagogiske ledere 

Ledelsen* og pedagogiske ledere 

    
*Ledelsen er styrer og assisterende styrer 

5. Fase 3 Kontinuitetsplan, Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 

personellfravær. 
Med Kontinuitet forstår vi vanligvis evne til å sikre løpende produksjon og levering av 

varer og tjenester. I en kontinuitetsplanprosess bør man også vurdere evnen til å 

opprettholde kvalitet på varer og tjenester 

Fase 3 Utarbeid kontinuitetsplan for de 

viktigste 

funksjonene/tjenestetilbud 

 

  

 Beslutningstaker Stedfortreder 
Omsorg og ivaretakelse av 

det enkeltes barns behov. 

Pedagogisk leder Fagarbeider 

Levering og henting av 

barn 

Pedagogisk leder Fagarbeider 

Matservering/bespising Pedagogisk leder Fagarbeider 

Stell og søvn for barn Pedagogisk leder Fagarbeider 

Renhold Renholdleder og Styrer Assisterende 

Styrer 

Plantid for pedagoger Pedagogisk leder  

Ledermøte Styrer Pedagogisk 

leder 

Avdelingsmøter Pedagogisk leder Fagarbeider 

På ledernivå    

Trepartssamarbeidet Styrer Assisterende 

styrer 

HMS  - beredskap, 

smittevern og rutiner 

Styrer og VO  

Informasjon innad i 

bedriften 

Ledelsen* Ledelsen* 

Informasjon ut til foreldre Ledelsen* og pedagogiske ledere Pedagogiske 

ledere 

Hjemme side IST Ledelsen* og pedagogiske ledere Ledelsen* og 

pedagogiske 

ledere 

Vaktplaner, bemanning og 

vikarer 

Styrer og Assisterende styrer  
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Tett samarbeid med 

foreldre om å melde fra 

fravær hos barn 

Pedagogiske ledere Fagarbeidere 

Forberedelse til rødt nivå Trepartssamarbeidet Ledelsen* 

 

Tilleggs punkt sårbare barn: 

Kan reduksjon i produksjon medføre liv og helse settes i fare hos kunder eller brukere? Hvis 
reduksjon i produksjon/tjenesteytelse er stort fravær i personal:  
•  Ja, hos barn med spesielle behov eller spesielt sårbare barn og familier. 
•  Pedagogene/styrer jobber ekstra i forhold til de barna/ familiene vi vet renger ekstra oppfølging. 
•  Aktivt samarbeid med andre instanser. 
 
Hvilke funksjoner er det viktigst å videreføre i en situasjon med stort fravær?   
• Omsorg og ivaretakelse av barns behov. 
• Sårbare barn og familier 
 

Plan for å sikre forsvarlig barnehagetilbud for sårbare barn under pandemien  
Hvordan sikre forsvarlig 

barnehagetilbud for sårbare 

barn under pandemien?  

Tiltak 

• Når barnehagen er stengt 
eller har redusert åpnings- 
eller oppholdstid på grunn av 
tiltak etter smittevernloven, 
skal barnehageeiere sørge 
for et tilbud på dagtid til 
sårbare barn med særlige 
behov. 

 

• Barnehagestyrer kartlegger og vurderer i samarbeid 
med pedagogiske ledere og eventuelt andre 
samarbeidende instanser (PPT, helsestasjon og 
barnevern mfl.) hvilke barn som trenger oppfølging 
av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle 
årsaker.    

 

Barnehagestyrer informerer barnehagemyndigheten 

om hvilke barn som får innvilget barnepass dersom 

barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller 

oppholdstid på grunn av tiltak etter smittevernloven.  

 

 

 

 



 

Dato: 19.09.20 

 

 

OVERSIKT STEDFORTREDER I ………… BARNEHAGE 

Styrer – assisterende styrer er stedfortreder 

SEKSJON/AVDELING SEKSJON/AVDELING SEKSJON/AVDELING 

 stedfortreder  stedfortreder  stedfortreder 

      

      

      

      

      

Pedagogiske ledere er stedfortredere for hverandre på seksjonen/avdeling. 

 

PÅ HUSET HVIS Styrer er borte: 

NAVN STEDFORTREDER 
Styrer (navn)  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dato: 19.09.20 

 

 

Vedlegg.1 

 

Når stenger vi en avdeling? (Nivå: Grønt, Gult og Rødt) 

Dersom det er mye sykdom blant voksne på en avdeling (her må vi ta utgangspunkt i 

grunnbemanningen) må vi:  

 

1. Sjekke ressurs på huset, er det noen kan flytte på? 

o Er det noen avdelinger som har færre barn hvor vi kan flytte personalet?  

o Kan to kohorter samarbeide  

o Er det noen som kan jobbe overtid?  

 

2. Finne vikar 

o Kommunen har en felles vikarliste som jevnlig oppdateres  

o NYBY-APP? (politiattest må være på plass) 

o Bemanningsbyråer? Må vise til politiattester. 

 

3. Sende ut SMS til foreldrene om foreldrene kan hente tidligere og levere senere slik at 

avdelingen kan fortsatt drifte 

o Bruke IST-direkte og sende ut SMS  

o For at avdelingen skal kunne driftes tar vi utgangspunkt i bemanningsnormen.  

o Barna med foresatte som har samfunnskritiske yrker og sårbare blir prioritert.  

 

4. Dersom dette ikke lar seg gjøre må avdelingen stenges. Virksomhetsdirektør ved råd og 

føringer fra kriseledelsen avgjør behovet om stengning. 

 

Redusert åpningstid? Rødt nivå 

Redusert åpningstid med utgangspunkt 6,5 t. åpningstid. Alle barnehager har fast åpningstid fra 

08.30 –  til 15.00.  

o Beslutning om åpningstid tas etter vurdering av virksomhetsdirektør ved råd og føringer fra 

kriseledelsen. 

 

Bringe og Hentesituasjon  

GULT NIVÅ - På starten og slutten av dagen: 

• Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig. 
• Foresatte: en foresatt leverer i garderoben, følger smittevernrutine ved vask av 

hender, avstand og går ikke inn på avdeling. Samtaler foresatte i mellom gjøres 
utenfor porten. 



 

Dato: 19.09.20 

 

 

 

Rødt nivå - 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. Når det er nødvendig å gå inn, må 
foresatte holde avstand til andre foreldre, barn og ansatte. 

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

 

 

 

  

Tøy i barnehagen?  

- På rødt nivå oppbevares ingenting i barnehagen (RØDT NIVÅ) 

- Foresatte kan oppbevare tøy i barnehagen (GULT NIVÅ) 

 

Mat i barnehagen? 

Rødt nivå – barna spiser medbragt matpakker til alle måltider i sine kohorter 

Gult nivå –  Matservering i barnehagen (enkel brødmat og frukt) serveres porsjonsvis fra 1.oktober 

2020 

 

Skolestartere (Aldersinndelte grupper)? 

Aldersinndelte grupper, hvordan løser vi dette i barnehagene?  

3 ukers rullering – Ukentlig bytte av samarbeids kohorter (MEN DE KAN IKKE VÆRE SAMMEN INNEN 

SAMME UTEOMRÅDE).  

 

Oppdatert veileder 28.09.20 



 

Dato: 19.09.20 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skoler-og-barnehager-har-en-viktig-rolle-ved-

smittesporing/id2766315/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=

nyhetsvarsel%2029.09.2020&utm_content=Barnehager 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/ 

Sjekkliste for styrere: 

https://www.udir.no/contentassets/84bbba9cace0406795d4211e91552590/udir20002_plakater_bar

nehage_korona_a4_sjekkliste1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skoler-og-barnehager-har-en-viktig-rolle-ved-smittesporing/id2766315/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.09.2020&utm_content=Barnehager
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skoler-og-barnehager-har-en-viktig-rolle-ved-smittesporing/id2766315/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.09.2020&utm_content=Barnehager
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skoler-og-barnehager-har-en-viktig-rolle-ved-smittesporing/id2766315/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.09.2020&utm_content=Barnehager
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/
https://www.udir.no/contentassets/84bbba9cace0406795d4211e91552590/udir20002_plakater_barnehage_korona_a4_sjekkliste1.pdf
https://www.udir.no/contentassets/84bbba9cace0406795d4211e91552590/udir20002_plakater_barnehage_korona_a4_sjekkliste1.pdf


 

Dato: 19.09.20 

 

Vedlegg 2 

Innhenting av informasjon om samfunnskritiske yrker Covid-

19 

 

I forbindelse med Færder kommunes beredskapsplan ifht Covid-19, er barnehagen pålagt å 

ha en oversikt over hvilke barn som har behov for et særskilt omsorgstilbud hvis barnehagen 

må stenge. Barnehagen trenger derfor en oversikt over hvilke foresatte som har 

samfunnskritiske yrker, slik at det legges til rette for at deres barn kan få et barnehagetilbud 

ved en eventuell nedstengning. 

 

Samfunnskritiske yrker: 

 

Barnets navn: …………………………………………………………… 

 Arbeidssted + yrke: 

Mor 
 
 
 

 

Far 

 

 
 
 

 

 

 

Kommentar/andre opplysninger 

 
 
 
 

 


