
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

02.09.20 

Informasjon til foresatte: Fravær grunnet covid-19 
 

Som dere er kjent med er det flere smittevernhensyn barnehagene må ta i forbindelse med covid-19. 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning i barnehagene er i prioritert rekkefølge: 

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er altså at syke personer holder seg hjemme. Følgende er viktig å 

presisere: 

Barn og ansatte kan komme i barnehagen : 

- Når de ikke har symptomer på sykdom 

- Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand og 

ansatte komme tilbake når de er symptomfrie 

- Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet 

og den ansatte møte i barnehagen som normalt 

- Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, 

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 ikke har andre symptomer 

på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt 

- Noen barn 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 dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form. Dette gjelder 

så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye 

eller økende 

Barn og ansatte kan ikke komme i barnehagen: 

- Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil 

tilstanden er avklart. Ansatte skal testes ved nyoppståtte symptomer. For barn anbefales testing 

dersom tilstanden ikke raskt bedres 

- Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. 

Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til 

allmenntilstanden er god 

- Alle som har foretatt en test må være hjemme frem til testsvar foreligger 

Vi går nå en høst og vinter i møte, noe som ofte medfører hoste, sår hals og rennende nese. Dette kan 

gi store utfordringer når ansatte, selv med milde luftveissymptomer, skal være hjemme til de er 

symptomfrie. I en ordinær situasjon hadde ansatte gått på jobb med milde symptomer. Det skal de 

ikke nå.  

Det er utarbeidet beredskapsplan for 25% fravær i barnehagene i forbindelse med covid-19. I korte 

trekk er tiltakene/rutinene følgende: 
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1. Utarbeide vikarliste 

2. Deltidsansatte jobber ekstra dersom det er mulig 

3. Omorganisere ansatte på tvers av avdelinger. Dette kan gjøres når det er helt nødvendig, men 

rokeringer bør likevel begrenses mest mulig 

4. Overtidsarbeid kan bli nødvendig 

5. Deltakelse på fagsamlinger etc. gjennomføres etter vurdering av styrer 

6. Utarbeide plan for ansvar dersom pedagogisk leder blir syk. Krav til pedagogisk utdanning og 

bemanningsnorm ses bort i fra, men krav til sikkerhet, trygghet og trivsel skal ivaretas 

7. Barnehager samarbeider på tvers om vikarer 

8. Nestleder jobber direkte på avdeling. Styrer ved behov 

9. Dersom alle nevnte tiltak er gjennomført og det fremdeles er umulig å skaffe nok ansatte for å gi 

tilbud til alle barn, oppfordres foresatte som har anledning til å holde barna hjemme 

10. Dersom fravær på ca. 25% over lang tid og alle tiltak for å skaffe vikarer er prøvd, kan det være 

aktuelt å stenge deler av barnehagen. Det vil berøre de minste barna, 0-3 år 

Som dere ser kan det med punkt 9 og 10 bli aktuelt å måtte be foresatte om å holde barna hjemme, 

eller som siste utvei stenge deler av barnehagen. Dette er svært beklagelig, men slik situasjonen er 

med at ansatte skal være hjemme til de er symptomfri er det ikke usannsynlig at dette kan bli en 

realitet.  

Varslingstid ved stenging eller oppfordring om å holde barna hjemme: Vi vil tilstrebe å varsle foresatte 

så tidlig som mulig, men det er ikke alltid styrer er kjent med fravær hos ansatte før kvelden før eller 

om morgenen. Derfor kan varslingen dessverre også forekomme på morgenen samme dag. Varslingen 

vil bli gitt på telefon/SMS. 

Dersom styrer varsler om høyt fravær i barnehagen oppfordrer vi foresatte som har anledning til å 

holde barna hjemme. Da er det fint om dere gir beskjed til styrer snarest, og gjerne for flere dager 

fremover dersom det er mulig.  

Vikarbruk: Ved høyt fravær vil det være vanskelig å ha mange nok kjente ansatte på alle avdelinger. Vi 

vil etter beste evne omorganisere ansatte på tvers av avdelinger slik at det ikke kun blir vikarer på en 

avdeling. Smittevernveilederen åpner opp for rokering av ansatte mellom kohorter dersom det er 

nødvendig. Dette anses som nødvendig dersom alternativet er nedstenging for enkelte avdelinger. 

Foresatte må likevel være oppmerksom på at ved høyt fravær vil en ikke alltid bli møtt av kjente og 

trygge ansatte. Det beklager vi! 

Har dere spørsmål kan de rettes til virksomhetsleder eller styrer i den aktuelle barnehage! 

 

Mvh 

Bente Ingebretsen 

Virksomhetsleder barnehage 

 

 

 


