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Informasjon om åpning av barnehagen etter stenging Lynghaugen barnehage
Leder
Nå er det over en måned siden de fleste av barna har vært i barnehagen. For de minste, og kanskje for
noen av de største må vi ta høyde for en ny periode med tilvenning. Barnehagen er organisert på en helt ny
måte, små grupper, faste voksne og mye tide ute på avgrensede områder. Det kan være lurt å begrense
bruken av barnehagen i en periode fremover:
• Gi barna kortere dager dersom det lar seg gjøre
• Hold dem hjemme dersom dere har mulighet til det.
Dette er også nytt for personalet slik at vi må forvente en periode med tilvenning for dem også.
Jeg har stor tro på at vi skal få dette til sammen. Vi er avhengig av god dialog og det anbefales at dere tar
kontakt med meg dersom det dukker opp utfordringer eller uklarheter. Dette har vi ikke gjort før.
Håndvask er viktigere nå en noen gang. Legger ved rutiner som vi forventer at overholdes av alle som
kommer til barnehagen.
Under følger informasjon utarbeidet av Udir og FHI
Oppsummering ligger sist i dokumentet.

Informasjon til barnehageforeldre
Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i
barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn
og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for
andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.
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Det er trygt for barn å gå i barnehagen
For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være
ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye
rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:
•
•
•
•
•

vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
ha godt renhold i barnehagen
vaske leker jevnlig
være ekstra mye ute med barna i tiden framover
ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet,
tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er
ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har
luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i
husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.
Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen
Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna i yttergarderoben, vask hender sammen med barna før
de sendes inn, minimum 20 sek. Vent på tur og overhold avstand til andre på 1 meter ute og 2 meter inne.
Her må vi ta høyde for litt tilvenning.

Ikke ta med leker hjemmefra
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere
ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.
Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med
en gang dere kommer hjem.
Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute
UTDANNINGSDIREKTORATET

Risiko for at barn blir smittet
Sammenliknet med voksne, er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Per 08.04.2020
er det registrert 6010 laboratoriebekreftede tilfeller i Norge, hvorav 62 i alderen 0 til 9 år (1 %), og 253 i
alderen 10 til 19 år (4 %). På Island, der skolene ikke har vært stengt, er et stort utvalg av befolkningen
testet for covid-19 i mars 2020, og blant 433 barn under 10 år var det ingen med påvisbar smitte. Så langt
tyder dette på at barn i mindre grad enn voksne blir smittet (kilde: Folkehelseinstituttet).

Risiko for at barn kan smitte andre
Det fortsatt uklart hvor stor betydning barn har for smittespredningen i samfunnet. Det er imidlertid kjent
at barn blir smittet og får symptomer. Det er først og fremst barn og voksne med symptomer som er
smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Ettersom barn har mindre symptomer
enn voksne, vil smittsomheten deres også være lavere.
Før skolene og barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smitte-spredning blant barn
i barnehager eller i barneskoler, og kun sporadiske tilfeller av smitte blant større barn. Sverige som har
skolene åpne, registrerer veldig få tilfeller hos barn, og har så langt ikke registrert utbrudd i skoler og
barnehager. Det er betryggende at det er få eller ingen kjente utbrudd i skolene eller barnehagene så langt
i epidemien, men det må tas forbehold om at mange land var raskt ute med å stenge disse ned.
FOLKEHELSEINSTITUTTET

Viktige momenter
Syke personer skal ikke være i barnehagen. Vanlige rutiner gjelder for feber og diaré/oppkast – 24 og 48
timer fra symptomfri.
Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner.
Opptrer slike symptomer skal barnets holdes hjemme et døgn etter symptomfri.
Er dere usikker, ta kontakt med fastlege.
Når skal barn, foresatte og ansatte møte i barnehagen?
- Når de ikke har symptomer på sykdom.
- Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært
symptomfri i 1 døgn.
- Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke fått påvist covid-19, kan
barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid sendes hjem
dersom de får symptomer.

-

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese
med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter
at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.
Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna
sine i barnehagen som normalt.

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

-

-

-

-

Barn og ansatte med luftveissymptomer:
o Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i
barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:
o Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være
i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/).
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet
covid-19:
o Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal
være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/).
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:
o Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging
og henting av barna.
Ansatte som blir syke mens de er i barnehagen, må gå hjem så snart det er mulig. Barna
som den syke ansatte har i sin gruppe må bli ivaretatt av andre ansatte eller hentet hjem
for dagen. Hensynet til kontaktpunkter vil i et slik tilfelle kreve at barna sendes hjem. Vi har i
utgangspunktet ikke mulighet innenfor rammene til å sette disse barna sammen med andre.

Viktig
Organisering ved levering og henting i barnehagen. Det er viktig at vi overholder kravene om avstand. Ikke
skap trengsel og hold barna sammen med dere inntil vi møter dere. Søken leveres på sine avdelinger, det er
ikke tilgang på å gå gjennom barnehagen, bruk hovedinnganger.
Avdelingen er nå delt i ulike grupper som skal være fast og ha en fast voksne sammen med seg gjennom
dagen. Disse gruppedelingene offentliggjøres på mandag, slik at vi får kvalitetssikret dem. Disse gruppene
kan ses på som en liten familie slik at omsorg, trøst kan gis på normal måte. Blir den voksen på en gruppe
syk, kan konsekvensen bli at vi må sende barna på gruppen hjemMåltidene vil skje puljevis og på faste
plasser som vaskes mellom bordsetninger. Klargjøring og servering skjer bare av den voksen. Frokost vil

ikke bli servert i barnehagen for en periode fremover. Vi vurderer fortløpende om det vil bli aktuelt med å
innføre matpakker. Kostpenger vil i så tilfelle bortfalle.
Pauser avvikles ved at to og to grupper samarbeider. Og fortrinnsvis i barnas utetid. Denne evalueres
fortløpende.
Barnehagen trenger en planleggingsdag slik at vi kan rigge oss og klargjøre avdelingene for en forsiktig
åpning. Denne legges til mandag 20.04.20. Klarert med kommunalsjef.

Ring eller send mail om dere har spørsmål.

Rutiner for håndvask
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
Når man kommer til barnehagen
Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
Etter toalettbesøk og bleieskift
Før og etter måltider
Etter soving
Etter man kommer inn fra uteaktivitet
Ved synlig skitne hender
Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk for barn/ ansatte.

Vennlig hilsen

Tor Ivar Saupstad
Enhhetsleder
Lynghaugen barnehage
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