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Ansatte i barnehager bør prioriteres for covid-19-vaksine 

Barnehagene har vært en avgjørende faktor for at Norge har kommet så godt ut av pandemien som 
vi så langt har gjort. Barnehagene har det siste året gjort en imponerende innsats for at barn over 
hele landet skal kunne ha et så normalt barnehagetilbud som mulig. 
 
Så langt er ansatte i barnehagene ikke blitt prioritert i vaksinekøen. Dette har vært begrunnet med 
at barn, i en tidligere fase av pandemien, i liten grad er blitt smittet og i liten grad har smittet andre 
med covid-19. PBL har støttet den vurderingen. 
 
I den tredje bølgen av pandemien ser vi imidlertid med bekymring på at dette er i ferd med å endre 
seg ganske dramatisk. Tall fra FHI viser at andelen smittede barn er i sterk vekst, og aller størst er 
økningen blant de minste barna, fra 0-5 år. 
 
I motsetning til andre arbeidstakere som er i én-ti-én-kontakt med andre mennesker, verken kan 
eller skal ansatte i barnehagene beskytte seg ved å holde en meters avstand eller bruke munnbind. 
Barn som trenger omsorg, skal ha det, uavhengig av om de kan være smittet eller ikke. 
 
Ferske tall fra FHI publisert 18. mars 2021 viser at ansatte i barnehager generelt har høy forekomst 
av covid-19. I Oslo er barnehageassistenter den yrkesgruppen som er aller mest utsatt. 
 
Andre særlig utsatte grupper, for eksempel de aller eldste i samfunnet samt ansatte i helsevesenet, 
er allerede vaksinert. Det betyr at ansatte i barnehager, særlig i områder med høyt smittetrykk, kan 
prioriteres uten at dette på urimelig måte rammer andre utsatte grupper i samfunnet. 
 
PBL ber på bakgrunn av dette om at ansatte i barnehager kan prioriteres for vaksinering. 
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