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INNLEDNING
Alle barnehageeiere skal ha en beredskapsplan for å sikre forsvarlig drift i tråd med
smittevernrådene og i henhold til smittesituasjonen til enhver tid. Barnehagemyndigheten har
innhentet beredskapsplaner fra kommunale og private barnehager i Sandefjord kommune.
Denne beredskapsplanen er å regne som en veileder og et tillegg til barnehagenes egne
beredskapsplaner.
Barnehagens beredskapsplan er et tillegg til barnehagens øvrige planverk. Til sammen skal
dette danne forutsigbare rammer for driften også når det kan forventes at det må gjøres
endringer raskt.
Barnehagemyndighetens beredskapsplan bygger på følgende lovverk og sentrale dokumenter:
•
•
•
•

Barnehageloven med forskrifter
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å
avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Barnehagemyndigheten har innhentet følgende oversikter og utarbeidet følgende skjema for å
sikre at kommunen kan bidra til et godt barnehagetilbud under covid-19-utbruddet:
•
•
•
•
•

Barnehagenes beredskapsplaner
Oversikt over barn som kan få tilbud i barnehage ved begrensning i aktivitet
Søknadskjema for tilbud i barnehage ved begrensning i aktivitet
Skjema for melding om stenging eller begrensning i aktivitet for å begrense pågående
smitteutbrudd
Skjema for krav om refusjon for tapt foreldrebetaling

Skjemaene finnes på barnehagemyndighetens hjemmeside.
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DRIFT AV BARNEHAGE UNDER COVID-19-UTBRUDDET
Drift av barnehage under covid-19-utbruddet er regulert i forskrift om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 12b:
Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle
elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn.
Dette betyr at barnehageloven med forskrifter skal ligge til grunn for driften på vanlig måte.
Forskriften regulerer videre hvilke forhold som kan føre til begrensninger i aktivitet eller
stenging. Dersom dette intreffer er det regulert i midlertidig lov om tilpasninger i
barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av
covid-19, hvordan driften skal tilpasses. Tiltakene som omhandles er som følger:
•
•
•
•
•

Retten til å benytte seg av barnehageplassen
Tilrettelegging som følger av enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp eller
tegnspråkopplæring
Barnehageeiers plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme
Foreldrebetaling
Kommunale tilskudd til private barnehager

Drift av barnehage under covid-19-utbruddet skal være smittevernfaglig forsvarlig. Dette
innebærer at barnehageeier må iverksette nødvendige tiltak for å sikre dette. Nødvendige
tiltak omfatter blant annet følgende:
•
•
•
•

Rutiner for håndvask
Rutiner for renhold
Informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak
Informasjon til foresatte

Forsvarlig smittevernfaglig drift er avhengig av smittetrykk og utbruddshåndtering i en helhet.
Det er innført en trafikklysmodell for fastsette hvilket nivå barnehagene til enhver tid skal
følge.
Det er nasjonale eller lokale myndigheter som bestemmer hvilket nivå i trafikklysmodellen
som er gjeldende, og barnehagemyndigheten vil informere barnehageneog foreldre ved
endringer i nivå.

SMITTEVERN I BARNEHAGENE
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en smittevernveileder som
barnehagene skal følge. Barnehageeier skal tilpasse smitteverntiltakene til den lokale
situasjonen både med hensyn til smitte og utbruddshåndtering i en helhet. Dette gjøres ved
å nivåinndele tiltakene i smittevernveilederen i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt
nivå. Tiltakene varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til
mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Forskjellene på
de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer.
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BEREDSKAPSPLANER I BARNEHAGE
Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak barnehagene må
følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal
følges. Barnehageeier må:
•
•
•

Sikre at barnehagene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen,
gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
Videreformidle informasjon til barnehagene for å forebygge smittespredning, formidle
råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
Sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av
nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid.

Smittevernsituasjonen kan endre seg raskt og det betyr at barnehageeier må ha en
beredskapsplan slik at de rask kan veklse mellom de ulike nivåene.
Barnehagemyndigheten har innhentet beredskapsplaner fra alle barnehager i kommunen.

STENGING ELLER BEGRENSNING I AKTIVITET
Stenging eller begrensning i aktivitet i barnehage kan skje i henhold til forskrift om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Stenging kan skje dersom det
er nødvendig for å opprettholde smittevernfaglig forsvarlig drift eller for å stanse pågående
smittespredning.
Dersom kommunen eller barnehageeier bestemmer stenging eller begrensning i aktivitet skal
det allikevel gis tilbud til barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige
behov.

STENGING ELLER BEGRENSNING I AKTIVITET FOR Å OPPRETTHOLDE
SMITTEVERNFAGLIG FORSVARLIG DRIFT
Barnehageeiers myndighet til å redusere åpningstider eller antall barn som kan være til stede
samtidig er regulert i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19forskriften) § 12b tredje ledd:
Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er
tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre ledd.
Første og andre ledd omhandler hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre smittevernfaglig
drift:
Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til
at syke personer ikke er i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak.
Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift,
herunder:
a) rutiner for håndvask
b) rutiner for renhold
c) informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak
d) informasjon til foresatte i barnehager og skoler.

BEREDSKAPSPLAN
COVID-19-EPIDEMIEN | STENGING ELLER BEGRENSNING I AKTIVITET | SANDEFJORD KOMMUNE | 5
Tiltak og retningslinjer for smittevernfaglig drift er nærmere fastsatt i Veileder om smittevern i
barnehager under covid-19 utbruddet 2020.
Beslutning om stenging
Det er barnehageeier som skal ta avgjørelse om stenging eller redusering av tilbud dersom
dette skyldes at barnehagen ikke klarer å overholde gjeldende smittevernregler. Stenging
eller begrensning i aktivitet skal meldes til barnehagemyndigheten.
Informasjon til foresatte
Ved beslutning om stenging eller begrensning i aktivitet som følge av at det ikke er mulig å
overholde gjeldende smittevernregler, skal barnehagen informere foreldrene så raskt som
mulig om hvilke begrensninger som er besluttet. Dersom det er mulig bør beslutningen tas i
samråd med foreldrerepresentantene i SU.
Foreldre med barn som skal få tilbud må så raskt som mulig få informasjon om hvordan dette
skal organiseres.

STENGING ELLER BEGRENSNING I AKTIVITET FOR Å STANSE PÅGÅENDE
SMITTESPREDNING I EN ENKELT BARNEHAGE
Stenging eller begrensning i aktivitet for å stanse pågående smittespredning i en enkelt
barnehage er regulert i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19forskriften) § 12c første ledd:
Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt
barnehage, skole, universitet, høyskole, fagskole eller annen utdanningsinstitusjon etter
smittevernloven § 4-1 første ledd dersom det er nødvendig for å stanse pågående
smittespredning. Slikt vedtak kan ikke fattes av kommunen som et generelt forebyggende
tiltak.
Beslutning om stenging
Det er kommunen som skal ta avgjørelse om stenging eller redusering av tilbud dersom dette
er nødvendig for å stanse pågående smitteutbrudd. Stenging eller begrensning i aktivitet skal
meldes til barnehagemyndigheten via kommuneoverlegen på fastsatt skjema.
Informasjon til foresatte
Ved beslutning om stenging eller begrensning i aktivitet for å stanse pågående
smittespredning, skal barnehagen informere foreldrene så raskt som mulig om hvilke
begrensninger som er besluttet. Informasjon skal samordnes og avklares med kommunens
smittevernmyndigheter.
Foreldre med barn som skal få tilbud må så raskt som mulig få informasjon om hvordan dette
skal organiseres.

STENGING AV FLERE ELLER ALLE BARNEHAGER I KOMMUNEN
Adgang til generelt stengingsvedtak for barnehager i en kommune er regulert i forskrift om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 12c første ledd
Kommunen kan bare fatte generelt stengingsvedtak for barnehager, skoler universiteter,
høyskoler, fagskoler eller andre utdanningsinstitusjoner i kommunen dersom det er stor
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smittespredning. Kommunene i en bo- og arbeidsmarkedsregion bør samarbeide om slike
vedtak. Vedtakene skal godkjennes av Helsedirektoratet.
Dersom det fattes nasjonalt eller kommunalt generelt stengningsvedtak vil
barnehagemyndigheten komme med mer informasjon.
Informasjon til foresatte
Ved stenging eller begrensning i aktivitet i flere eller alle barnehagene i kommunen vil
barnehagemyndigheten sende ut generell informasjon til foreldrene.
Barnehagene må så raskt som mulig informere foreldre med barn som skal få tilbud om
hvordan dette skal organiseres.

BARN SOM SKAL FÅ TILBUD I BARNEHAGEN
Dersom kommunen eller barnehageeier bestemmer stenging eller begrensning i aktivitet skal
det allikevel gis tilbud til barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige
behov.

BARN AV FORELDRE MED KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER
Hvis barnehagene stenger eller reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre
med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.
Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen er
stengt eller har begrenset aktivitet. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske
funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne
ivareta den samfunnskritiske funksjonen.
Retningslinjer for hva som regnes som kritiske og viktige samfunnsfunskjoner fastsettes av
Justis- og beredskapsdepartementet. Det er videre gitt retningslinjer for hvordan
barneahgeeier skal vurdere hvor omfattende tilbud som skal gis. Retningslinjene finnes på
Utdanningsdirektoratets nettsider.

BARN MED SÆRLIGE BEHOV
Hvis barnehagene stenger eller reduserer åpningstiden, skal de likevel gi tilbud til barn med
særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Barnehagen skal
prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen er stengt eller har
begrenset aktivitet.
Den enkelte barnehage må gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få
tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller
psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre
hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her. Barn med vedtak om
spesialpedagogisk hjelp skal alltid vurderes.
Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene.
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OVERSIKT OVER BARN SOM SKAL FÅ TILBUD I BARNEHAGEN
Barnehageeier må kartlegge og vurdere hvilke barn som skal få tilbud i barnehagen hvis
barneahgen stenger eller begrenser aktiviteten. Barnehageeier skal holde oversikt over
dette, og oversikten skal oversendes barnehagemyndigheten på eget skjema.

BESLUTNING OM TILBUD
Det er barnehageeier som tar beslutning om hvilke barn som skal få tilbud.
Barnehagemyndigheten har laget et søknadsskjema barnehagen kan benytte dersom det er
ønskelig. Ved behov kan barnehagemyndigheten bistå barnehageeier i behandling av
søknader og vurdering av hvilke barn som bør få tilbud i barnehagen.
Barnehagemyndigheten skal ha melding om hvilke barn som får tilbud, og i hvilket omfang
tilbudet gis og benyttes på eget skjema.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG TEGNSPRÅKOPPLÆRING
Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring må følges opp
spesielt for å sikre at de får den hjelpen de skal ha.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG TEGNSPRÅKOPLÆRING I BARNEHAGEN
Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring som gis i barnehage skal i utgangspunktet
gjennomføres som vanlig. Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova
og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 åpner allikevel for at det
kan gjøres tilpasninger i tilbudet under særlig forutsetninger:
Barnehageeiere kan bare gjøre tilpasninger i tilrettelegging som følger av enkeltvedtak om
spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring med hjemmel i barnehageloven kapittel V
A dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. I vurderingen av hvilke
tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges stor vekt på barnets beste.
Det kan også tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr.
Dersom barnehageeier finner det nødvendig å gjøre tilpasninger i enkeltvedtak etter
barnehageloven kapittel V A, skal dette avklares med barnehagemyndigheten.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG TEGNSPRÅKOPPLÆRING TIL BARN SOM IKKE
KAN VÆRE I BARNEHAGEN
Dersom det er barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring som
ikke kan være i barnehagen under covid-19-utbruddet, må barnehagen forsøke å finne
løsninger for å yte hjelpen i hjemmet. Dette må gjøres i nært samarbeid med foreldrene. Det
vil være svært ulikt hvordan et slikt tilbud kan utformes, og det er derfor ikke laget klare
retningslinjer for dette. Barnehagemyndigheten skal involveres i utformingen av tilbudet, og
kan bistå med veiledning.
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OPPFØLGING AV BARN HJEMME
Barn som ikke får tilbud i barnehagen ved stenging eller begrensning av aktivitet skal
allikevel følges opp av barnehagen. Den enkelte barnehage skal ha rutine for dette. Rutinen
skal være en del av barnehagens beredskapsplan.
Ved stenging eller begrensning av aktivitet må barnehagen gjøre en vurdering av behovet for
oppfølging av barn hjemme i det konkrete tilfellet. Momenter i vurderingen kan være hvor
lenge barna må være borte fra barnehagen, barnas alder og hjemmesituasjonen for
enkeltbarn.
Barnehagemyndigheten vil innhente opplysninger om hvordan barnehagen har fulgt opp barn
som har vært hjemme.

