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PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til 
beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.



Nettmøte med

A nne  L i nd boe
L i se  Grøt t land  B rox
Esp e n Ro kka n
May  L i ss  To b ia sse n
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Medlemsmøte 15.4.20



1. Innledning
2. Smittevern
3. Formelle rammer
4. Kvalitet og 

innhold
5. Avslutning
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Dagsorden



Lise Marie 
Grøttland Brox
H M S  ve r n e i n g e n i ø r

P B L  M e n t o r  

B e d r i f t s h e l s e t j e n e s t e  
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Smittevern



 Et nytt virus i koronafamilien oppdaget 
desember 2019

 Smitten spres via dråpe- og kontaktsmitte

 Smitten spres 1-2 dager før sykdom bryter ut, 
samt når en person er syk med symptomer.
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Hva er koronavirus/Covid-19?



WHO 30. januar 2020

«Alvorlig hendelse av betydning 
for internasjonal folkehelse»
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Pandemi



 Pr. 8 april 2020 var det av 6010 testede i Norge,
kun påvist 1 % smitte hos barn fra 0 til 9 år

 Barn har mindre symptomer på smitte, og er  
derfor mindre potensielle smittebærere
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Barn og koronasmitten



 Eldre over 65 år har høyere risiko for alvorlig  forløp, 
spesielt om de har annen underliggende og alvorlig 
sykdom
 Voksne med en underliggende alvorlig sykdom har 

høyere risiko for alvorlig forløp av koronasykdom

 Det må vurderes hvorvidt ansatte i disse 
risikogruppene kan arbeide i barnehagen
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Voksne og koronasmitten



 Foresatte som er i risikogruppen bes kontakte 
egen fastlege for å få vurdert behov for 
tilrettelegging

 For barn som har andre friske foresatte i 
husholdningen, bør disse ivareta kontakten 
med barnehagen
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Foresatte og koronasmitten



Alle barn og voksne/ansatte som er friske
 Foresatte som er friske kan bringe og hente i 

barnehagen
 Barn som har foresatte med luftveisinfeksjon 

kan møte i barnehagen* 
Barn og ansatte med symptomer på pollen allergi: 
Kjent allergi og med symptomer som rennende nese med klart 
sekret, rennende, kløende øyne.
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Når skal barn og voksne komme i 
barnehagen?



 Barn og ansatte med selv milde luftveissymptomer og 
sykdomsfølelse skal IKKE møte i barnehagen

 Barn, foresatte og ansatte som er i karantene fordi de har vært i 
nærkontakt med Covid-19-positive personer, skal IKKE møte i 
barnehagen

 Alle som er i isolasjon på grunn av påvist Covid-19-smitte skal 
IKKE møte i barnehagen

 Foresatte som selv har symptomer på luftveisinfeksjon skal 
IKKE møte i barnehagen sammen med sine barn, de anbefales 
finne andre bringe/hente løsninger for barna
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Når skal barn og voksne IKKE 
komme i barnehagen?



 Helsetjenesten i kommunen skal følge opp barn og 
ansatte med påvist Covid-19, og gi forsvarlig helsehjelp
 Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp 

kontakter til Covid-19-smittede personer iht. 
anbefalinger fra FHI
 Kommunehelsetjenesten SKAL varsle barnehagen 

dersom barn eller ansatte får påvist Covid-19-smitte, 
og gi anbefalt nødvendige tiltak.
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Kommunehelsetjenestens ansvar
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Flytskjema



 Syke personer skal ikke være i barnehagen

 God utøvelse og forståelse for når og hvor ofte 
en må vaske hendene

Redusert kontakt mellom mennesker
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Smitteforebyggende tiltak



Håndvask og barn alltid sammen med voksen
 Godt såpevann, gode vaskerutiner, 
og minst 40 til 60 sekunder
 Se FHI-plakat 
(la den henge på badet)
 Bruk engangs papirhåndkle
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God håndhygiene



Ha tilgjengelig tørkepapir i alle rom, samt i 
lommer på utetøy

 Bruk albuen hvis det ikke er 
tørkepapir i nærheten

Unngå berøring av ansiktet  
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Hostehygiene



 Bruk engangshansker ved bleieskift

 Etter bruk av engangshansker skal hendene 
rengjøres forskriftsmessig med vann og såpe

 Bleier kastes umiddelbart i søppelpose som 
knytes, eller bleiebøtte som forsegles
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Bleieskift



 Virus fjernes på de fleste overflater ved bruk av vann 
og rengjøringsmidler
 Renholdsplanen som barnehagen har i dag, er en god 

rettesnor for renholdsarbeidet også under pandemien
 Vask alltid hender etter avsluttet renhold, også om du 

har brukt hansker
 Veilederen gir noen råd om hvor i barnehagen det bør 

være forsterket renhold
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Renhold



Mat kan produseres i barnehagen, men bør 
porsjoneres ut til hvert enkelt barn
 Gode tiltak for å hindre at barn deler dekktøy, 

bestikk og mat
 Bespisning i mindre grupper anbefales
Overhold renholdskrav til dekktøy og service
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Mathåndtering og smittereduksjon



 Redusert kontakt mellom mennesker forebygger 
smitte når mennesker ikke vet at de er smittet

 I barnehager er det ikke realistisk at barn og ansatte 
skal overholde avstand. Noen tiltak er 
hensiktsmessige for å redusere nærkontakt

 Barns behov for kontakt og omsorg fra personalet skal 
ivaretas
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Smittereduserende adferd



 Hold fysisk avstand til kolleger i møter og pauser
 Ingen håndhilsning og klemming
 Ikke bruk håndsmykker på jobb
 Unngå fysiske møter hvis mulig
 Vask felles utstyr som nettbrett og tastatur ofte, daglig 

og mellom hver bruker
 Vær god med hygiene i kjøkken og spiserom
 Begrens bruk av offentlig transport
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Ansattes innsats for
smittereduserende adferd



 Vær raus med hverandre
Hei på hverandre
Ha forståelse for at alle kan trå feil, men lag et 

samarbeid hvor dere kan styrke kompetansen 
og dele den, og tilstreb et klima hvor det er 
tillat å minne hverandre om rutiner og utvikle 
nye tiltak, til felles forbedring av smittevernet
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Ansattes smittereduserende 
innsats



 Barn som får symptomer på luftveissykdom MÅ 
hentes så raskt det lar seg gjøre
 Lag en god skriftlig oversikt om hvordan 

barnehagen jobber med smittevernet
 Lag en oppskrift med klare råd om hva 

foresatte kan/skal bidra med
Vær åpen på at alt ikke er skrevet i stein, en 

del tiltak vil endres i takt med situasjonen!
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Informasjon ut til foreldrene



Dypdykk i hygiene og smittevern – i regi av PBL 
Mentor Bedriftshelsetjeneste

 «Ny veileder med strengere krav til hygiene og 
smittevern – slik kan barnehagen forberede seg 
på gjenåpning»

 Fredag klokken 10.00 24

Nettkurs fredag
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Tiltak med størst gevinst

Nytt bilde inn her?



Espen Rokkan
d i r.  a r b e i d s g ive r -

a vd e l i n g e n  P B L
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Formelle rammer



 Balansen mellom to 
regelsett
• I tillegg gjelder avtalen 

mellom barnehagen og de 
foresatte

 Statlige vs. lokale 
vedtak?
• Hvordan blir det 

fremover?
27

Regulatorisk – hvor er vi nå?

Barnehage-
loven

Smittevern-
regler



 Justert i flere runder
 Regulerer bl.a.

• Hvem som får tilbud
• Foreldrebetaling
• Tilskudd

 Gir oss nå også 
rammeverket vi trenger 
for å gjenåpne 
barnehagene
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Ny forskrift etter koronaloven



 Hvilket tilbud kan vi 
realistisk gi?
• Bemanning?

• Ansatte i barnehagene anses 
nå å ha en samfunnskritisk 
funksjon

• Vikarbruk?
• Omsorgspenger

• Barn i barnehagen?
 Forventningsstyring

• Foresatte og ansatte
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Hva skal barnehagene levere?

 Hva kreves av sektoren?
• Ny regelendring på gang



 I høringsnotatet:
• Lite behov for å justere 

reglene
• Barnehageloven gjelder, 

også når det er stengt, 
eller drives med redusert 
kapasitet

• Foreldremedvirkning skal 
ivaretas, selv uten fysiske 
møter
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Hvordan forholde oss til normer?

 Om normene:
• Ikke behov for unntak
• Normene «..gjelder antall 

årsverk, og er ikke knyttet 
til hvem som er til stede i 
barnehagen til enhver tid.»



Sikkerhet

Nedre 
grense

Stenging

Redusert 
drift

Antall 
ansatte

Antall 
barn

Normal 
drift
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Hvordan vurderer man?

12.03

14.04

20.04

15.05

?



 Fra høringen:
• «…det at barnehagene driver med redusert kapasitet, 

[vil] innebære at barnehagetilbudet ikke er helt likt 
det som gis til vanlig.»

Hva medfører redusert kapasitet?
• Innholdsforskjeller i aktiviteter og pedagogisk 

opplegg?
• Kortere åpningstider (bemanning vs. smittevern)?
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Strukturelle tiltak – redusert drift



Merk:
• Økt fokus på tilbud til barn 

med spes.ped. vedtak også 
når barnehagene er helt 
eller delvis stengt 

• Det kan imidlertid tas 
hensyn til tilgang på bl.a
pedagogisk personale
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Høringen: Særskilt tilrettelegging

 «.. oppfyllelsen av 
individuelle rettigheter 
etter kap. V A så langt 
det er mulig og 
forsvarlig gjennomføres 
i tråd med gjeldende 
vedtak og lovens 
alminnelige regler.»



 Endringer i forskriften gjort fra 14.04
• De med tilbud fra 14. til 20. skal nå betale 
• De med tilbud fra 20. (alle?) skal betale som normalt
• Også om de får et redusert tilbud:

• Fra forskriften § 4: «Dette gjelder uavhengig av antall timer 
tilbudet omfatter.»

 Tilskudd ved lokal stenging
 Fakturering – se mer på pbl.no
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Foreldrebetaling



 Informasjon til 
foresatte
 4 nivåer

• Om frykt
• Om smittevern
• Om organisering av 

tilbudet i barnehagen
• Om innholdet i barnehagen
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Foreldremedvirkning

 Dokumentpakke –
maler – legges på 
pbl.no



 Strategisk ledelse
• Hvem er ansvarlig leder på jobb til enhver tid?
• En leder må vite – ikke synse hvis du ikke kan gi svar

 Åpenhet (unntak: taushetsplikt – selvfølgelig..)
• Åpenhet avgjørende for å bygge tillit 
• Kort og konkret kommunikasjonsstrategi
• Hvem skal vite hva før åpning – og under drift?

 Gode hoder – varme hjerter – dyktige hender
• Kommuniser gjennom handling og tilstedeværelse
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Kommunikasjon



 Hovedkilde: pbl.no
 Rådgiverne er alltid 

klare til å bidra
 PBL Mentor HMS

• Oppdateres nå med en 
rekke dokumenter

• Gratis webinar i morgen 
16.04 kl. 1300

 PBL Mentor Kidplan
• Ny telleliste - håndvask
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Mer rådgivning



Nasjonalt
kunnskapssenter 
for barnehager

B odø 
1 5 . 0 4.20

Kvalitet og innhold
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 Behovet for 
nærhet og 
omsorg hos 
barna må 
ivaretas. 
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 Leker og utstyr
• Begrens deling
• Ikke ta med hjemmefra

 Ta i bruk større arealer
 Måltider

• Barna bør spise i mindre grupper. Ved felles spiserom, bør 
gruppene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av 
etter hver gruppe.

• Mat kan gjerne tilberedes i barnehagen, men barn bør i hovedsak 
ikke bidra.

Tilpassing av barnehagehverdagen
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 Etablere mindre grupper (kohorter) av barn som skal være 
sammen ute og inne.
• Hva er «små» grupper?
• Ifølge bemanningsnormen:

6 barn over 3 år pr. ansatt
3 barn under 3 år pr ansatt

 Gruppene kan evt bytte sammensetning ukentlig. 
• Minst mulig kontakt mellom kohortene

 Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, og på 
toaletter.


Gruppeinndeling
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Forslag til organisering av 
kohorter 

Avdeling Kohortstørrelse Organisering 

Småbarnsavd.
(under 3 år)

3 barn og en ansatt.
For eksempel kan det 
være 4 kohorter i en 
småbarnsavdeling 
med 12 barn

•Kohort 1 og 2 samarbeider for 
praktisk gjennomføring av 
barnehagedagen (lik inne og 
utetid, måltider mm).
•Voksne fra kohort 1 kan avhjelpe 
i kohort 2, og motsatt.
•Barna i kohort 1 leker først og 
fremst med de andre barna i 
kohort 1, men det kan være noe 
blanding med barna i kohort 2.
•Tilsvarende organiseres kohort 
3 og 4.
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Prioriter utetiden!
• Økt bruk av utetid.

• Ha ulike tidspunkt for når barn i ulike grupper er 
ute for å begrense antall barn som er ute samtidig.
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 For barnehager kan ulik oppmøtetid og hentetid avtales 
for å unngå trengsel i garderoben.
 Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen 

hvis ikke det er nødvendig. Barn kan møte ansatte ved 
inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme 
sted ved henting. Her må likevel hensyn til barnets behov 
for trygghet veie tyngst. 
 Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses 

der det er mulig.

Henting og bringing
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 Det er nødvendig med tett samarbeid tuftet på god 
informasjon begge veier.

• Barnehagen må informere god om sine nye rutiner.
• Antall barn, gruppeinndeling, antall voksne, rutiner for smittevern, 

bringe/hente, rutiner for måltid, rutiner for lek..
• Barnehagen bør kartlegge ca tidspunkt for levering/henting for å sikre trygg 

og god ankomst til det beste for barna.

Foreldresamarbeid
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Planlegging j.fr dagsrytmen



Anne Lindboe
a d m . d i r.  P B L
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Avslutning
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PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til 
beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.
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