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FORORD 

Velkommen til Smedbakken Fus barnehage. Dette er et informasjonshefte til 

foreldre, ansatte og andre interesserte.   

 

Det kan likevel være ting dere lurer på, og da er dere velkomne til å ta kontakt 

med daglig leder. Vi håper deres familie – og da spesielt barna, får et godt 

opphold i Smedbakken FUS barnehage. 
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FORELDRESAMARBEID 

Det er foreldrene som i første rekke har ansvar for å sikre barna en trygg og god 

oppvekst. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet og hjelpe til med 

denne oppgaven. Det er i hjemmet at barnet har sin nære følelsesmessige 

forankring og selvstendighet. Barnehagen er et eget sosialt fellesskap, og barna 

tilbringer en stor del av hverdagen sin der.  

 

Det er en forutsetning for oss at foreldrene skal være trygge på at personalet tar 

seg av barnet deres på best mulig måte. Den daglige kontakten med personalet 

og foreldre er det viktigste i foreldresamarbeidet. Det gir barnet trygghet å få 

oppleve at hjem og barnehage har god kontakt, preget av tillit og åpenhet. Vi må 

samarbeide om ting som er viktig for barnet. 
 

Barnehagen har en serviceerklæring som sier noe om hva foreldre/foresatte kan 

forvente av barnehagen og hva barnehagen kan forvente av foreldre/foresatte. 

Denne deles ut ved oppstart.  
 

Daglig kontakt 

Den daglige kontakten når barna bringes og hentes er svært viktig. Det er her det 

utveksles informasjon om hvordan barnet har det og hva som har skjedd i løpet av 

dagen. Vårt mål er at hvert barn skal føle seg velkommen og sett i barnehagen.  

 

Det er hyggelig om foreldrene har tid til å komme inn på avdelingen og dermed 

vise interesse for det barnet er opptatt av.  

 

Du skal nå ha dagens viktigste møte. Vennligst ikke bruk telefonen. Barnet ditt 

venter på deg.  

Foreldresamtaler 

Dette er en samtale mellom en fra personalet, vanligvis pedagogisk leder eller 

førskolelærer, og foreldrene. Fokuset er barnets utvikling og trivsel i barnehagen.  

 

Alle foreldre får tilbud om to foreldresamtaler per år. Pedagogisk leder tar initiativ til 

samtalen, men foreldrene må gjerne be om samtale ved behov. Disse samtalene 

er viktig både for foreldre og personalet og kan bidra til å støtte opp om barnets 

utvikling.   

Foreldremøter 

Barnehagen inviterer til foreldremøter på kveldstid. Dette er møter hvor alle 

foreldrene oppfordres til å komme, og hele personalet er til stede og drøfter 

barnehagens situasjon, innhold og planer. Det arrangeres to foreldremøter per år. 

Foreldresammenkomster  

Avdelingene inviterer fra tid til annen uformelle sammenkomster på avdelingene, 

der foreldre, barn og ansatte møtes for å ta en prat for å bli bedre kjent med 

hverandre. 
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SIKKERHETSRUTINER 

Vi har et aktivt internkontroll system som ivaretar blant annet barns sikkerhet. Dette 

kan eksempelvis være rutiner som barnehagens branninstruks, registrering av 

skader med interne skademeldingsskjemaer, registrening av ulykker, rutiner for 

oppbevaring av medisiner osv.  

 

Vi har også en beredskapsplan hvor det står hva vi skal gjøre for eksempel ved 

brann, ved kriser hos barn, evakuering osv.  

 

Barnehagen har brannvernleder som sammen med daglig leder er ansvarlig for 

brannsikkerheten. Vi gjennomfører rutiner og øvelser på dette.  

 

Ved akutte skader i barnehagen på barn drar vi til sykehus/legevakt om 

nødvendig. Foreldrene/foresatte blir alltid varslet i slike situasjoner.  

 

For at vi skal få tak i dere når det er nødvendig, er det viktig at vi til enhver tid har 

oppdaterte telefonnummer til alle foreldre, både privat og på jobb.  
 

 

Sikkerhet og ansvar i barnehagen og hjemme 

Vi ønsker å ha regler og rutiner som sikrer at barnehagen er et trygt og godt sted å 

være, samtidig at det gir barna gode utviklings- og utfoldelsesmuligheter. Det er 

viktig å vite at vi har et felles ansvar for å prate med barna om sikkerhet og ansvar. 

De ansatte i barnehagen gjør sitt aller beste for at sikkerheten skal være best 

mulig. Det vil likevel kunne skje mindre uhell og skader som er en del av det å 

skaffe seg erfaringer for barnet, men vi har alltid som mål at barnehagen skal 

være trygg og sikker.   

SAMARBEIDSPARTNERE 

For alle som jobber i barnehagen gjelder reglene om taushetsplikt i 

forvaltningsloven §§ 13 til 13f. Barnehagepersonalet har i følge Lov om barnehager 

§§ 22 23, opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten i helt spesielle 

tilfeller. Lovene kan søkes opp på lovdata.no. 

Samarbeid med hjemmet 

Det er nødvendig med et godt samarbeid og det er viktig at vi blir orientert om 

sykdom, allergier og familiesituasjon, evt. endringer av familiesituasjoner som 

sykdom, dødsfall, separasjon og flytting, da dette påvirker barnet i stor grad.  

 

Vi har egne rutiner for barnets første tid i barnehagen. Disse blir dere opplyst om 

ved oppstart. Foreldrene/foresatte får tilbud om førstegangssamtaler med 

pedagogisk leder/førskolelærer i en tilvenningsperiode.  
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Samarbeidsutvalg (SU) 

Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personal og eier, 

og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens 

daglige leder.  

 

Samarbeidsutvalget har et ansvar for blant annet: 

 Se til at barnehagen drives innenfor rammen av barnehageloven og 

vedtekter 

 Fastsette barnehagens årsplan og hovedansvar sommerfest 

 

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens 

virksomhet før avgjørelser blir tatt.  

 

Samarbeid med andre instanser  

Skolen 

I tråd med virksomhetsplan for undervisningssektoren, samarbeider skolen og 

barnehagen om å tilby barn et helhetlig oppvekstmiljø.  

Helsestasjonen 

Barnehagen kan ta kontakt med helsestasjonen i forbindelse med 

sykdommer/epidemier o.l. 

Barnevernet 

Barnevernet gir hjelpetiltak til familier som har behov for det i form av for eksempel 

veiledning, avlastning, støttekontakt, barnehageplass.  

Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) 

Med foreldrenes samtykke kan barnehagen ta kontakt med PPT. Etter evt. en 

utredning kan barnehagen søke om tilleggsressurser til de barna som har særlige 

behov. Disse kan hjelpe med språkarbeid for barnet, veiledning av personalet 

m.m.  

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Informasjonsrutiner 

Avdelingen og daglig leder sender ut diverse informasjon på e-post.  

 

Hver avdeling lager nyhetsbrev som inneholder informasjon om perioden og 

avdelingen.  

 

I årsplanen står det mer om våre satsningsområder, rammeplanens fagområder, 

organiseringen av barnehagen. Denne deles ut ved oppstart i barnehagen 

Åpningstider/ferie/planleggingsdager 

Barnehagen holdes åpen mandag – fredag fra kl. 7.30 til kl. 17.00.  
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Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, julaften, nyttårsaften og fra 

klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Det gjennomføres fem planleggingsdager 

for personalet i barnehagen og barnehagen er da stengt for barna. Datoer står i 

årsplanen.  

Ferie 

Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av disse ukene skal 

være sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august.  

 

De 5 planleggingsdagene utgjør den siste ferieuken. På grunnlag av dette er juli 

måned betalingsfri. 

 

Søknad om å avvikle ferien i et annet tidsrom kan innvilges dersom det kan skje 

uten ekstra kostnader for barnehagen. Søknaden leveres daglig leder i god tid.  

 

Foreldre/foresatte skal så snart som mulig i april gi melding om når barna skal ha 

sommerferie, og senest innen 30. april.  

Bursdagsfeiring  

Barnehagen står for bursdagsfeiring med krone, bursdagsbok og samling. Barna 

kan velge mellom; smoothie, smoothie is, grove vafler, 

fruktfat og popkorn(store).  
 

Bursdagsinvitasjoner ønsker vi ikke i barnehagen, de må sendes i posten eller 

leveres direkte til foreldrene. Dette fordi det blir så synlig hvem som får komme og  

ikke komme. Vi er behjelpelige med adresseliste. 

De eldste barna  

Å være størst i barnehagen er veldig kjekt! Vi ønsker å gi barna en god avslutning 

på barnehagelivet ved å markere at de er eldst i barnehagen. De skal få oppleve 

statusen ved å være størst på avdelingen og i barnehagen for øvrig. Vi har 

vikingklubb hvor temaet er vikinger. Vi lærer om vikingene, hva de gjorde og 

hvordan de levde. Vi leser bøker, drar på museum, øver på å skrive navnet, baker 

og lager vikingdrakter.  

Tradisjoner 

Vi i Smedbakken FUS barnehage ønsker å ta vare på og i tillegg skape nye 

tradisjoner. Noen av våre tradisjoner er jul, påske, lucia, barnehagens bursdag, 

17.mai-feiring og karneval.  

 

Soving 
Alle barna sover inne på madrass. Barna kan ta med egen pute, kosedyr eller 

smukk hvis ønskelig. Det som gjør dem trygg. Personalet passer godt på barna når 

de sover og vi har egne sovevakter. Soving på store barn avtales individuelt.  
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Personregister/observasjon/andre opplysninger 

Observasjoner og informasjon vedrørende barnegruppa/ enkeltbarn oppbevares i 

låsbare skap. Her oppbevarer vi også andre sensitive opplysninger.  

Godkjenninger 

Barnehagen vil innhente samtykke når det gjelder turer med kollektivtransport, 

videofilming og fotografering m.m. Dette gjøres når barnet begynner i 

barnehagen. 

Plasstilbud 

Den som er tildelt plass har rett til å beholde denne inntil skolestart.  

Foreldrebetaling 

Betaling for oppholdet i barnehagen er inndelt i 11 månedlige terminer med 

forfallsdato den 1. hver måned. Foreldrebetalingen skal være i h. t. ”Forskrift om 

foreldrebetaling i barnehager”. For sen betaling er å anse som brudd på avtalen 

og kan føre til oppsigelse av plass. Se barnehagens vedtekter for mer utfyllende 

informasjon.  

Oppsigelse av plass i barnehagen 

Plass i barnehagen kan sies opp med to måneders skriftlig varsel dog ikke før avtalt 

oppstartsdato. Oppsigelsen regnes fra siste dag i måneden. Det må betales for 

plassen ut oppsigelsestiden uavhengig av hvorvidt barnet benytter plassen eller 

ikke. Dersom andres barn overtar plassen i oppsigelsestiden, skal 

foreldrebetalingen reduseres tilsvarende. Barnehageplass som sies opp fra og etter 

1. april må betales ut barnehageåret.  

Forsikring 

Barna i Smedbakken FUS barnehage er forsikret i Gjensidige når de er i 

barnehagen. Forsikringen dekker også utflukter i regi av barnehagen samt til og fra 

barnehagen for barnet.  

Mat 

Dersom barna skal spise frokost i barnehagen må de ha med egen matpakke.  

Foreldre/foresatte betaler totalt 200 kroner pr. måned i matpenger.  

 

Barna får servert lunsj og drikke.  Vi serverer varmmat 2 gang i uken.  

 

Barna tar med matpakke til måltidet som regel på ettermiddagen. Vi oppfordrer til 

å ta med frukt.  

 

Ved oppstart sender vi ut informasjon om Smartmat.  
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Når barnet ikke kommer/kommer sent 

Dersom barnet kommer senere enn klokken 09.30 eller uteblir helt – husk å ringe og 

gi beskjed før klokken 09.30.  

Avdelingen kan dra på spontanturer. Gir man ikke beskjed, men kommer for seint, 

må man da få kontaktet avdelingen for å få levert barnet til dem.  

Barnet kan ikke leveres til en annen avdeling da disse har egne opplegg og 

arrangement.  

Kjernetid    

Kjernetiden i barnehagen er fra klokken 09.30 – 14.30. Det er i dette tidsrommet alle 

aktivitetene skjer. 

Levering og henting   

Når dere leverer barna i barnehagen skal det sørges for at personalet vet at 

barnet er kommet. Husk å si i fra til personalet hvis det er noe vi trenger å vite 

angående barnet, for eksempel at det har sovet dårlig, det har skjedd noe spesielt 

o.l. 
      
Barnehagen stenger kl. 17.00, og innen dette tidspunktet skal alle være ute av 

barnehagen. Hvis dere av en eller annen grunn kommer senere enn 17.00 for å 

hente barna, må dere ringe avdelingen og gi beskjed. I slike tilfeller skal dere 

signere en bekreftelse på at barnet ble hentet for sent. Etter tre overtredelser vil 

det bli kalt inn til møte med daglig leder.  

 

Barnehagen åpner 7.30. Selv om dørene åpner tidligere, kan dere ikke forlate 

barnet deres før personalet har kommet inn på avdeling.  

 

Personalet jobber til klokken 17.00, så da skal hele avdelingen være ryddet og klar 

til å stenge. Vi må derfor bruke den siste tiden til å rydde og håper på forståelse for 

det.  

Husk og beregn nok tid til eventuelle ombyttinger av klær m.m. Gi alltid personalet 

beskjed når barnet hentes. Ved henting oppfordrer vi barna til å rydde  

opp noen leker før de drar, og det er fint om dere, som foreldre, også kan  

oppmuntre barna til å gjøre dette.  

 

Vi i barnehagen har ikke lov til å la andre enn foreldrene hente barnet, om vi ikke 

har fått beskjed om annet. Det er derfor viktig at dere gir beskjed om dette på 

morgenen når barnet blir levert, eller om dere på forhånd har gitt klarsignal om 

hvilke personer som kan hente barnet. Hvis vi ikke har fått beskjed, og det kommer 

noen, ringer vi dere.  

 

Klær i barnehagen 

I barnehagen er vi ute i all salgs vær. Derfor er det viktig at vi alltid har minst et 

ekstra sett med klær liggende, slik at vi kan skifte ved behov.  

Vi gjør vårt beste i forhold til å holde orden i garderoben, men ønsker å bruke 

mesteparten av tiden vår med barna, så vi sette stor pris på om dere kan være 
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behjelpelige med å holde orden i garderoben. Det er viktig at alt tøyet er merket. 

Dere må også være nøye med merking av undertøy, sokker, strømpebukser og 

lignende. Da er det lettere å finne tilbake til om det skulle bli borte. Navnelapper 

kan bestilles på blant annet www.navnelapper.no. Husk å følge med på om 

barnet har vokst ut av klærne. Aksjeselskapet/personalet har ikke ansvar for  

barnets medbragte klær eller andre eiendeler. Vi har ikke mulighet for å tørke tøy 

og sko i barnehagen, så dette må dere ta med hjem og tørke. Fint om dere tar en 

sjekk av sko og tøy om det vått når dere henter.  
 

Dette bør til enhver tid ligge i barnehagen 

 Truse og t-skjorte 

 Strømpebukse og sokker 

 Bukse og genser 

 Tøfler evt. andre innesko (Borrelås er å foretrekke) 
 Regntøy og gummistøvler (Ta det med hjem hver fredag til vask hvis det er 

skittent!!) 
 Sko som passer årstiden 

 Husk riktig yttertøy til riktig årstid! 
 

Om vinteren må vi i tillegg ha 

 Tykke sokker 

 Ullbukse, ullgenser, evt. fleece 

 Barnehagedress 

 Votter (både til regn og snø), lue og hals 
 

Unngå å bruke snorer i hetter og skjerf i barnehagen, da dette lett kan henge fast i 

gjenstander, busker og trær. Bruk da heller ”hals” for å verne mot vind og kulde.  
Husk superundertøy eller ullundertøy og aldri bomull mot kroppen høst og vinter – 

da blir barna veldig kalde uansett hvor mye klær de har på seg! 

Det er fint om dere tar på barna tøfler/innesko når de kommer i barnehagen. 
 

SYKDOM I BARNEHAGEN OG SMITTEVERN 

(Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=108124) 

 

Barnehagen skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme 

sykdommer blir så liten som mulig. Barn som går i barnehage er mer utsatt for 

infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør 

være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det 

være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til 

andre.  

Rutiner og regler  

Foreldrene til barnet skal kontaktes umiddelbart når dårlig allmenntilstand eller 

symptomer på infeksjon oppdages, slik at barnet kan hentes raskt. 

http://www.fhi.no/artikler/?id=108124
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Øyekatarr 

Det er ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat 

øyekatarr holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør 

barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av 

risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov 

for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å 

være hjemme fra barnehagen.  

Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer 

på øyekatarr skal undersøkes av lege. Vi anbefaler å kontakte lege da øyekatarr 

må behandles med reseptbelagte midler. Dersom behandling igangsettes kan 

barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. 

Norovirus-infeksjon 

 

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn 

bør holdes hjemme i denne perioden. Man skal vente 48 timer etter at barnet ikke 

lenger har diaré og oppkast før det kan gå tilbake til i barnehagen. 

 

Diaré og oppkast 

 

Barn med diaré og oppkast kan vende tilbake til barnehagen minst 1 døgn (24 

timer) etter at de har blitt symptomfrie. Det anbefales 2 døgn (48 timer). Dette 

gjelder også bleiebarn. Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger 

ikke holdes borte fra barnehagen.  

 

Ved diarétilstander hvor man mistenker smitte gjennom matvarer (for eksempel 

etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre 

barn i barnehagen har symptomer. 

Når barnet kommer tilbake i barnehagen tilser vi at barnet har normal 

allmenntilstand og at barnet kan delta på avdelingens aktiviteter.  

Feber 

Barns normale temperatur kan variere. Mer enn 37,5 ° om morgenen og 38 ° på 

kvelden anses å være forhøyet temperatur.  

Har barnet feber skal det holdes hjemme/evt. hentes i barnehagen. Barnet skal 

være feberfri før det kan komme tilbake i barnehagen.   

 

Forkjølelse 

 

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til 

barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. 

 

Influensalignende symptomer 

 

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved 

influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre. 

 

Hoste og andre luftveissymptomer 
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Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden 

tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet 

kikhoste. 

 

Ørebetennelse 

 

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. 

Vannkopper 

Barnet kan komme tilbake til barnehagen når det har dannet seg skorpe på 

utslettene. Så lenge barnet har væskefylt utslett er det smittsomt. Barnehagen skal 

ha beskjed hvis barn har vannkopper. Barnehagen henger opp lapp om at det 

går vannkopper i barnehagen når vi får beskjed om at et eller flere barn har 

vannkopper. 

Brennkopper 

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under 

kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at 

smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte 
gjennom kontaktpunkter. Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har brennkopper. 

Barnehagen henger opp lapp om at det går brennkopper i barnehagen når vi får 

beskjed om at et eller flere barn har brennkopper. 

Kikhoste  

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir barnet vanligvis smittefri fem dager 

etter igangsatt behandling, og barnet bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i 

denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være 

betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage dagen etter igangsatt 

behandling. 

 

EHEC-infeksjon 

EHEC-bakterien kan gi diaré, ofte blodig, med varighet i 4-10 dager. Noe lengre 

hos barn. Ofte har ikke barna feber, men en generelt dårlig allmenntilstand som 

slapphet, kvalme og dårlig matlyst. 

Noen av de andre E.coli-bakterietypene kan i tillegg til diaré også gi feber. 

Barn som har fått påvist E.coli-infeksjonen (EHEC) skal ha fem negative 

kontrollprøver før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Barn som har et 

husstandsmedlem som har fått påvist EHEC-infeksjon holdes borte fra barnehagen 

til det foreligger tre negative avføringsprøver fra barnet. 

Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har fått påvist EHEC - bakterien. 

Barnehagen henger opp lapp om at det har blitt påvist EHEC – bakterien i 

barnehagen når vi får beskjed om at et eller flere barn har EHEC - bakterien. 
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Kusma 

Uvaksinerte barn med sikker diagnose kan vende tilbake til barnehagen ni dager 

etter at hevelsen inntrer. Dersom alle de andre barna er vaksinert, avgjør 

allmenntilstanden når barnet kan gå tilbake til barnehagen. 

Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har kusma. Barnehagen henger opp lapp 

om at det går kusma i barnehagen når vi får beskjed om at et eller flere barn har 

kusma. 

Røde hunder  

Barnet kan vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett. 

Hvis barnet er vaksinert er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er rubella.   

Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har røde hunder. Barnehagen henger opp 

lapp om at det går røde hunder i barnehagen når vi får beskjed om at et eller flere 

barn har røde hunder. 

Smittsom hjernehinnebetennelse 

Sykdommen skyldes smitte med enten bakterier eller virus. Den mest alvorlige 

formen skyldes bakterien meningokokker. Symptomer og tegn på smittsom 

hjernehinnebetennelse er feber, hodepine, betydelig nedsatt allmenntilstand, 

nakkestivhet, lysskyhet og døsighet. 

Barnet kan vende tilbake barnehagen når sykdommen er over. Søsken av et barn 

med meningokokksykdom bør regnes som mulig smittet med 

meningokokkbakterie og bør for sin egen skyld være hjemme til observasjon noen 

dager fra barnehagen etter igangsatt bærerbehandling. 

 

Foresatte eller personale som får mistanke om denne sykdommen hos barn må 

straks søke legehjelp. 

 

Når et sikkert tilfelle av sykdommen er påvist eller det foreligger sannsynlig tilfelle av 

sykdommen skal Bydelsoverlegen varsles, som igjen vurderer hvilke tiltak som er 

nødvendig for å forebygge smitte. 

Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har smittsom hjernehinnebetennelse og gir 

informasjon til barnehagens foreldre om at vi har tilfelle av smittsom 

hjernehinnebetennelse i barnehagen. 

Tuberkulose 

Tuberkulosekontroll er obligatorisk for alle som kommer fra høyendemiske land eller 

som tidligere i livet har oppholdt seg mer enn 3 mnd. i høyendemiske land, ved 

tiltredelse eller gjeninntredelse av stilling i barnehagen. Høyendemiske land 

omfatter alle land unntatt Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zeeland og 

Japan. 
 

Alt personell, også vikarer, plikter å oppsøke lege ved langvarig luftveisplager. 

 

Meslinger  

 

Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av 

utslett dersom allmenntilstanden ellers er god. 
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Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har meslinger. Barnehagen henger opp 

lapp om at det går meslinger i barnehagen når vi får beskjed om at et eller flere 

barn har meslinger. 

Lus 

Barnet kan fortsette i barnehagen som normalt etter så raskt som mulig å ha 

begynt på lusekur. 

Når det oppdages at ett eller flere barn har lus, bør alle barna i barnehagen (evt. 

avdelingen) undersøkes. Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har lus. 

Barnehagen henger opp lapp om at det går lus i barnehagen når vi får beskjed 

om at et eller flere barn har lus. Da bør alle barna sjekkes grundig hjemme.  
 

Foreldre/foresatte skal oppfordres til å kontrollere om andre i deres husstand har 

fått lus. De som har lus skal behandles. Etter behandling bør foreldre/foresatte 

etterkontrollere en gang i uken i minst en måned. Barn som ikke har fått lus skal ikke 

behandles. Lege skal kontaktes om det er aktuelt å behandle barn under 1 år. 

Mage- og tarmsykdommer 

Oppstår det flere tilfeller av mage-/tarmsykdommen i barnehagen skal det 

undersøkes på hvilken måte smitten skjer på (f.eks. dårlig tilberedt mat, dårlig 

håndhygiene etter toalettbesøk). 

 

Vann- og matbårne infeksjoner rapporteres til næringsmiddeltilsynet. 

 

Mark (barnemark) / spolmark 

 

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling.  

 

Ringorm 

 

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.  

 

Skabb 

 

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt. 

Barnehagen skal ha beskjed hvis barn har skabb. Barnehagen henger opp lapp 

om at det går skabb i barnehagen når vi får beskjed om at et eller flere barn har 

skabb. 

Nedsatt allmenntilstand 

Det er ofte mer slitsomt for et barn med nedsatt allmenntilstand å være i 

barnehagen enn hjemme. Barnet trenger ekstra oppmerksomhet og omsorg. 

 

Det er viktig at tilfeller med nedsatt allmenntilstand, og ikke synlige/kjente 

symptomer på f. eks. forkjølelse eller influensa, blir tatt alvorlig. Det kan være 

påkrevet å observere barnet ekstra, derfor bør barnet sendes hjem i slike tilfeller. 

Klarer ikke barnet delta i de hverdagslige aktivitetene til avdelingen som tur, lek 

osv. bør de holdes hjemme.  
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Diverse 

Foreldre/foresatte skal gi beskjed til personalet dersom barnet har 

utslett/sår/blåmerker o.l. på kroppen når det kommer i barnehagen. På den 

måten slipper personalet å vurdere om dette er noe som har kommet i løpet av 

dagen, og kanskje er starten på en sykdom. 

 

Barn som er i barnehagen må være friske nok til å delta på de aktivitetene 

barnehagen har (f.eks. uteaktiviteter). 

 

Eksempler på når barn ikke trenger å holdes hjemme 

 

Ved påvisning av enkelte sykdommer er det ikke hensiktsmessig å holde barn 

hjemme. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, 

eller fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt frisk, eller fordi tilstanden er 

så vanlig og lite alvorlig at det ikke berettiger å holde barnet hjemme. Eksempler 

på slike sykdommer er erythema infectiosum (femte barnesykdom), munnsår, 

vorter og hånd-fot-munnsyke. 

Rutiner ved tilfelle av alvorlig sykdom i barnehagen 

Ved barnehagestart skal alle foreldre gjøres oppmerksom på at all sykdom som 

medfører smittefare for andre barn og ansatte, skal meldes til barnehagen med en 

gang. Foreldre har plikt til å melde fra til barnehagen om alvorlig smittsom sykdom i 

hjemmet. 

 

Barnehagen skal informere barnehagens foreldre skriftlig dersom alvorlig smittsom 

sykdom oppstår. I tillegg skal ansatte informeres om saken og om nødvendige 

forhåndsregler. 

 

Alvorlig smittsom sykdom meldes til bydelsoverlegen. Daglig leder plikter å 

innhente nødvendig informasjon og bistand dersom alvorlig smittsom sykdom 

oppstår. 

 

Foreldre plikter å følge de forholdsregler som fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 

Medisinering i barnehagen 

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Dersom legemidler må tas i den 

tiden barnet er i barnehagen, skal det gjøres en skriftlig avtale om hvordan dette 

gjøres. Ta kontakt med personalet eller daglig leder for å få skjemaet som skal fylles 

ut. Ingen ansatte kan pålegges å dele ut medisiner mot sin vilje.  

 

I avtalen skal det komme tydelig komme fram barnets navn, navn på medisinen, 

når, hvor mye og hvordan medisinen skal brukes.  

 

Medisinen skal gis til personalet, som oppbevarer den på en betryggende måte. 

Medisinen skal ikke oppbevares på barnets hylle eller sekk.  

 

Ved akuttmedisinering (som epileptisk anfall, astma, diabetes eller allergi) skal det 

være det være en instruks fra behandlende lege. Foreldrene er ansvarlig for at 
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personalet har fått opplæring.  
 

 

 
 


