16.04.20

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.
Barnehagene gjenåpnes tirsdag 21.april. For å kunne ivareta kravene til smittevernveilederen
har vi sett det som nødvendig å redusere åpningstiden. Åpningstid vil være fra kl. 08.15 – 15.00.
For foreldre der begge er i samfunnskritiske yrker vil det være mulighet for utvidet åpningstid
fra kl. 07.30 – 15.30 dersom barnepass ikke kan ordnes på annen måte. Ta kontakt med styrer i
den aktuelle barnehagen.
Det er trygt for barn å gå i barnehagen
For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagene, og vi vil være ekstra
nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye
rådene. I barnehagene 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. Nye rutiner/tiltak med sjekkliste er utarbeidet
Vaske leker etter stengetid hver dag
Være ekstra mye ute med barna
Ha mindre grupper av barn (3 små/6 store) som er sammen med faste ansatte. Det vil
komme eget skriv fra barnehagen om hvilken gruppe og ansatt ditt barn skal tilhøre. To
grupper kan samarbeide
Gi ansatte god opplæring i smittevernveilederen og nye rutiner/tiltak som er utarbeidet

Mat i barnehagen
Smittevernveilederen sier at skal sikres gode rutiner for måltider og at mat serveres porsjonsvis.
Dette løser vi på følgende måte:
- barna må spise frokost hjemme før de kommer i barnehagen
- nistepakke til lunsj må medbringes på samme måte som elever på skolen. Matboksen legges i
garderobehylla til barnet
- barnehagen ordner fruktmåltidet ved at barnet får en frukt hver
- barnehagen serverer drikke til lunsj og fruktmåltidet. Barna skal ikke ha med egen drikkeflaske
- barnehagen utarbeider rutiner for måltidet
Det vil bli redusering i kostpengene!
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, men vi skal
så langt som mulig begrense det til faste ansatte.
Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i
barnehagen. 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
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forekomme. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt
symptomfrie. 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
Dere vil få et eget skriv/plan fra barnehagen angående levering og henting. Vi må fordele
gruppene slik at noen blir levert inne og andre ute. Dersom det står på planen at ditt barn skal
leveres ute en dag må barnet ha på uteklær når det kommer. Skal en levere inne og en ser at det
allerede er flere i garderoben må en vente på utsiden til det blir ledig plass. Det tilstrebes at
foreldre ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig, men her skal hensyn til
barnets behov for trygghet veie tyngst.
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. Barna skal også vaske hendene når de kommer til
barnehagen.
Klær som barna har med seg i barnehagen må ligge i en pose eller sekk på barnets hylle i
garderoben.
Barnas klær bør vaskes på 60 grader.
Ellers anbefaler vi dere å lese smittevernveilederen som ligger på udir.no sin hjemmeside:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med styrer i den aktuelle barnehage!
Mvh
Bente Ingebretsen
Virksomhetsleder for barnehage
Lyngdal kommune
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