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Innledning 
Onsdag 15. april kom UDIR med ny «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 

utbruddet 2020». Her fremkommer det en rekke tiltak og pålegg som må følges når 

barnehagene igjen åpner fra tidligst mandag 20. april. Mange av tiltakene som nå 

gjennomføres i barnehagene vil føre til ganske store endringer i barnehagetilbudet i perioden 

tiltakene er i effekt. 

 

Vi viser til Veilederen fra UDIR for begrunnelser for tiltak som gjennomføres. I dette skrivet 

legger vi vekt på å informere om konkrete tiltak og nye rutiner som blir gjeldende i Nøtteliten 

og Hakkebakkeskogen sine 30 avdelinger i Oslo og Bærum. 

 

Vi på kontoret og alle våre Pedagogiske Veiledere har hatt møte og blitt enig om tiltak og nye 

rutiner. Men gjør oppmerksom på at dette er «første» utkast, og at det kan komme endringer i 

tiden som kommer når vi får erfart hvordan tiltakene virker. 

 

This information is only published in Norwegian. If anyone need helt translating the 

information, they can contakt their Pedagogisk Veileder who will help with this. 

Inndeling i grupper (Kohorter). 
UDIR har bestemt at barna skal deles inn i grupper i forhold til barnehagens 

bemanningsnorm, såkalte Kohorter, for å minske smittefaren. Hver Kohort skal da bestå av 1 

ansatt som har ansvar for maks antall barn i henhold til bemanningsnormen. For ordinære 

barnehager er dette 3 små barn eller 6 store barn på 1 voksen, for Familiebarnehager er det 

maks 4 små barn eller 5 barn hvis majoriteten er store barn (minst 3 store barn). Våre 

barnehager har kun små barn og hver Kohort vil bestå av 1 voksen og 4 barn. 

 

Det er også bestemt at maks 2 Kohorter skal kunne samarbeide og være i nærheten av 

hverandre. I store ordinære barnehager kan det jo være opptil 20 Kohorter, og det er da viktig 

å begrense hvor mange som er i kontakt med hverandre for å minske smittefaren. I en 

Familiebarnehage er det jo kun 2 Kohorter i dobbel gruppe, og det betyr at alle barna og de 

voksne kan delta i samme lek og aktivitet. Så selv om vi har 1 barn mer i hver Kohort, mener 

vi at vi har veldig mye mindre smittefare totalt i forhold til store ordinære barnehager hvor det 

er opptil 20 Kohorter. 
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Pedagogiske Veiledere i Familiebarnehager 
En av de store forskjellene på ordinære barnehager og familiebarnehager er at Pedagogiske 

Veiledere kan ha ansvar for opptil 30 barn i mange forskjellige barnehager, mens Pedagogiske 

Ledere i ordinære barnehager har ansvar for kun sin avdeling (9 små eller 18 store barn). Våre 

Pedagogiske Veiledere har ansvar for opptil 30 barn i forskjellige barnehager. Dette medfører 

at våre Pedagogiske Veiledere er utsatt for 3 ganger så stor smittefare som assistentene våre.  

 

Av den grunn er vi nødt til å innføre ekstra tiltak for å beskytte både dem og alle andre barn, 

ansatte og foreldre i de avdelingene de jobber i. Følgende tiltak iverksettes: 

• De kan kun være i 1 barnehage hver dag. 

• De kan ikke ha nærkontakt med foreldrene i leverings og hente situasjoner. All 

kontakt må foregå på minst 2 meters avstand i barnehagen, eller på telefon og epost. 

• Hvis noen barn blir syke og må hentes i en barnehage hvor Pedagogisk Veileder er i, 

skal han/hun forlate barnehagen så raskt som mulig. Barnehagens leker og overflater 

skal i slike situasjoner rengjøres rett etter barnet er hentet, og Pedagogen kan ikke 

oppholde seg i lokalene som ikke er rengjort. 

• De tar ikke del i stellesituasjoner. 

• De deltar i mindre grad i leken på «gulvet» 

Åpningstider innskrenkes 
Assistentene vil få veldig mye mer å gjøre i forbindelse med hygiene- og renholds krav. For at 

de skal rekke å rengjøre både leker og lokaler 2 ganger om dagen er vi nødt til å innskrenke 

åpningstiden. Nå i starten innskrenkes åpningstiden til 08.00-16.00, så vil vi etter hvert når vi 

har fått innarbeidet rutinene og ser at vi klarer å overholde kravene fra myndighetene utvide 

dette gradvis. Kommunale barnehager har innskrenket åpningstiden til 7,5 time om dagen 

fram til 11. mai, så vi er ikke alene om å innføre dette. 

Mattilbudet endres 
De Kommunale barnehagene har valgt å ikke tilberede mat i barnehagene. Det vil si at 

foreldrene må ta med all mat selv. Dette er nok fordi mange avdelinger har felles kjøkken og 

at de av den grunn ikke kan tilberede mat på tvers av avdelingene. 

 

Vi har ikke samme problem med smittefare, men vårt problem er arbeidsmengden for 

assistentene. Av den grunn er vi også nødt til å innskrenke mattilbudet i våre barnehager. Vi 

kommer til å servere kun 1 måltid, og det vil ikke være så mange varme måltider som tar mye 

tid å tilberede. Foreldre må da ta med en matpakke til måltid nummer 2. I tillegg kan ikke 

barna spise frokost i barnehagen lenger, dette fordi vi skal ha mulighet til å starte 

barnehagedagen ute på lekeplassen, samt å begrense merarbeid for assistent i forhold til 

renhold. Myndighetene anbefaler at vi skal være mest mulig ute nå, samt at der hvor det er 

mulig leveres barna på uteområdet klar for utelek. 

 

Det er mange krav i forbindelse med matservering i den nye veilederen, og vi kommer til å 

følge alle disse. Spesielt det med «porsjon servering» hvor all mat serveres på egen tallerken. 

Og at man holder god avstand slik at barna kun får tak i «sine» ting. 

 

Prisen for mat i våre barnehager reduseres fra 300,- til 150,- per måned i tiden dette gjelder. I 

tillegg faktureres det 0,- for mat i mai måned som kompensasjon for at sikkert mange vil ha 

kortere dager og fridager. 
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Levering, henting og garderobetiltak 
En av tiltakene i veilederen fra UDIR er å begrense kontakt mellom foreldre i forbindelse med 

levering og henting av barn. I familiebarnehagene er det så små garderobeløsninger i forhold 

til i ordinære barnehager, at vi er nødt til å begrense det til maks 1 barn av gangen i 

garderoben. Dette vil jo medføre at vi må innføre rutiner med forskjellige 

leveringstidspunkter/køordning ved levering og henting av barn. Dette kommer Pedagogiske 

Veileder til å tilpasse til hver avdeling, og de tar kontakt med alle foreldre for å mest mulig 

avklare faste tidspunkter for å slippe at mange foreldre må stå å vente i lang tid. Håper her at 

foreldre er så fleksibel som mulig, og minner om at dette er midlertidige tiltak. 

 

Vi kommer til å ha Antibac tilgjengelig i alle garderobene våre. Her må alle foreldre bruke 

dette ved ankomst i garderoben. Barna vil vi ha fast rutine med å vaske hendene inne i 

barnehagen. 

 

Som hovedregel skal ikke foreldre følge barna videre inn i barnehagen fra garderoben, men 

her vil hensynet til barna komme først. Så der hvor det er ansett som nødvendig vil vi tillate 

dette. I tillegg kan selvsagt foreldre som er på tilvenning være inne i barnehagene, men må da 

overholde gjeldende hygienekrav og andre relevante tiltak. 

 

Alt av tekstiler vil bli fjernet fra barnehagene. Så det vil ikke våre tepper, kosedyr, 

utkledningstøy eller lignende i barnehagene. Vi vil til og med fjerne alle stoff sofaer. Vi 

ønsker også at det oppbevares minst mulig tøy i garderobene. Men det skal alltid tas med 

tilstrekkelig tøy i forhold til værforhold, samt at skift selvsagt kan oppbevares i hyllene. 

Sykdom og symptomer på covid-19 smitte 
De aller viktigste påleggene i den nye veilederen er hvordan barnehagen skal opptre ved 

symptomer på korona smitte. Her benyttes det i stor grad føre var prinsippet, og det skal aldri 

benyttes skjønn. Absolutt alle symptomer på korona skal behandles som om det er korona. 

Ingen barn som hoster, snufser har feber eller andre symptomer kan leveres i barnehagen før 

det har vært hjemme 1 full dag symptomfri. Vet at mange foreldre i normal hverdag kan være 

uenig i når barna blir bedt om å hentes, men håper at alle i disse tider kan være med på felles 

dugnaden for å gjøre alt man kan for å hindre smitte. I veilederen fra UDIR er det godt 

beskrevet når man kan være i barnehagen og når man ikke kan være. Her er link til denne 

informasjonen på UDIR sine sider: 

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

koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-

ikke-vare-i-barnehagen/ 

 

Det er også noen eksempler på unntak i veilederen, blant annet pollenallergikere. Men det 

skal alltid leveres legeerklæring hvis symptomer kan forveksles med Korona smitte. Barn 

med rennende nese etter utetid kan også være i barnehagen hvis det ikke er andre tegn på 

luftveisinfeksjon. Ber alle om å lese veilederen til UDIR nøye. 

 

Barn som blir syke i barnehagen må hentes så raskt som mulig. Vi er pålagt å isolere barnet 

fra gruppen i perioden fram til barnet blir hentet, og det vil medføre at 1 assistent blir helt låst 

til å ta vare på kun dette barnet. Da vil den andre assistenten være alene med de resterende 

barna fram til barnet som er sykt blir hentet. I tillegg til å isolere barnet som er sykt, må alle 

overflater og leker som barnet har vært i kontakt med vaskes umiddelbart. Håper at alle 

foreldre skjønner hvor inngripende dette er for barnehagehverdagen og ikke leverer barn som 

er syke eller de er usikker på om er syke. Er man usikker så holder man barnet hjemme. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/
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Det er også viktig at ingen foreldre som har symptomer på Korona smitte, er i karantene eller 

isolasjon, kommer til barnehagen for å levere eller hente. 

 

I tiden som kommer kan det også være vanskelig eller umulig å få tak i vikar på kort varsel. 

Spesielt hvis assistent blir dårlig og må forlate barnehagen sent på dagen. Assistent som blir 

syk på jobb må isolere seg fra resten av gruppen, men kan ikke forlate barnehagen før alle 

barna som den assistenten har ansvar for er blitt hentet, eller vikar er ankommet. Det er av den 

grunn like viktig at barna hentes så raskt som mulig også hvis assistent blir syk på jobb og vi 

ikke klarer å skaffe vikar. 

Hygiene og renhold 
Barnehagene er nå pålagt å følge strenge krav for hygiene og renhold. Her kommer vi til å 

lage egne rutiner og sjekklister som de ansatte skal følge, som ivaretar de strenge kravene.  

 

Alle leker og overflater skal blant annet vaskes minst 1 gang om dagen, men her kommer vi 

til å forsøke å få til vask 2 ganger hver dag. For å få til dette kommer vi til å fjerne en del 

leker, og heller rullere på forskjellige leker som er tilgjengelig til enhver tid. 

 

Hvis noen barn eller ansatte må forlate barnehagen med symptomer på Korona vil også alle 

leker og overflater bli vasket umiddelbart. 

 

Ekstra hygiene rutiner innføres også med krav om regelmessig håndvask. I tilfeller hvor det 

ikke er tilgang på vann, som ute og i garderoben, vil det bli benyttet Antibac i kombinasjon 

med våtservietter hvis nødvendig. Skitne hender må rengjøres med våtservietter før man 

bruker Antibac for å ha ønsket virkning. På badet benytter vi allerede engangsartikler, men 

innfører ekstra tiltak ved at bleier og engangshansker alltid puttes i egen pose som knytes for 

før det kastes i søppeldunken. 

 

Barnehagen og alle leker må vaskes på slutten av hver dag. Det er grunnen til at vi må 

innskrenke åpningstiden til 16.00 slik at begge assistentene får tid til å utføre renhold fra 

16.00 til 16.30. 

Oppsummering 
Håper alle foresatte har forståelse for de tiltak og innskrenkninger som gjennomføres, og at de 

er helt avgjørende for å beskytte barn og ansatte mot unødig smitterisiko. Forhåpentligvis vil 

Korona situasjonen forbedre seg om ikke så lenge, så vi kan lette på tiltakene og komme 

tilbake til normal barnehagehverdag så rast som mulig. Dette er også helt nytt, så det kan også 

komme endringer i tiltak på kort varsel hvis vi anser det som nødvendig for å klare å følge de 

strenge kravene fra Mydighetene. 

 

Denne informasjonen må sees i sammenheng med den nye veilederen fra UDIR som vi legger 

ved en kopi av, og ber om at alle foreldre leser igjennom denne også. Her er også link til 

denne veilederen på UDIR sine sider: 

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

koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ 
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