
Påminnelse om smitteverntiltak alle må 
følge i Tveterjordet FUS barnehage 
 
Vi gleder oss til et nytt barnehageår. Vi vil legge til 
rette for lek, sosial utvikling og læring, selv om 
denne høsten ikke blir som vanlig på grunn av 
koronapandemien. Barnehagene følger de nasjonale 
rådene for smittevern og samarbeider tett med 
kommunens helserådgivere når rutiner utarbeides 
og tiltakene iverksettes i barnehagene. 
 
Norge er fortsatt på gult nivå og vi følger smittevern 
deretter. Nå kommer høsten med forkjølelse, influensa og 
muligens en ny korona-topp. Vi tar smittevern på alvor. Vi 
har kopiert inn de viktigste tiltakene som dere og vi i 
barnehagen skal gjøre sammen.  
 
Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at 
barna går i barnehagen. Det er derfor viktig at barnehagen har 
god dialog med foreldre og foresatte. Videre er det viktig at 
foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre 
smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen.  
 
Når kan barn, foresatte og ansatte møte i 
barnehagen? 
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. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får 
symptomer (se under). 



• 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.  

• Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, 
kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt. 

 

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i 
barnehagen? 
Det er viktig at foresatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at barn 
med symptomer ikke skal møte i barnehage. 

Barn og ansatte med luftveissymptomer: 
• Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og 

holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.  
• 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.  

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19: 
• Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal 

være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet 
(se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt 
av Helsedirektoratet. 

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person 
med bekreftet covid-19: 

• Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge 
etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til 
forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet. 

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: 
• Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre 

løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, 
men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan 
møte i barnehagen som normalt. 
 



Gult nivå 
Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har 
et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse. 

Fysisk kontakt: 
• Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske 

hender etter kos og trøsting. 

Organisering av kohorter: 
• Avdelingen regnes som en kohort. 
• For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på 

en avdeling med barn i samme alder. 
• Faste ansatte per avdeling/kohort. 
• To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen 

(fortrinnsvis ute). 
• Kohortene kan passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 

minutter). 
• Kohortene (som ikke samarbeider) kan oppholde seg i samme rom, såfremt 

det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid. 
• Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike områder å leke i ute. Disse 

kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre 
områdene før bytte. 

• Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom 
kohortene, kan lekeplassen deles i soner. 

• Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. 

Tetthet i grupper: 
• Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på 

toaletter. 
• Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte. 
• Økt bruk av utetid 

På starten og slutten av dagen: 
• Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig. 

Begrense deling av mat og gjenstander: 
• Barna skal ikke dele mat og drikke. 
• Mat kan tilberedes i barnehagen etter gjeldende retningslinjer. 
• Mat bør serveres porsjonsvis. 
• Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til 

forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe. 



• Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, 
saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende). 

• Leker bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort. 
• Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes 

begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving. 
 
Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten 
barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte 
kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. 
Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og 
andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med 
resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute. 
 
 
Vi har lavterskel for å ringe hjem barn som har dårlig 
allmenntilstand, hoster/magevondt eller har feber. De skal ikke 
være i barnehagen, dette gjelder også ansatte og foreldre som 
følger/henter i barnehagen. Vi forstår at dette kan by på 
utfordringer, men vi er pålagte å følge smitteveilederen slik at 
barnehagen kan fortsatte å holdes åpen.  
 
Barn og ansatte må holde seg hjemme til de er symptomfri 
selv om negativ covid-19 test foreligger. Dette for å 
forhindre at andre barn og ansatte blir forkjølet og igjen må 
holdes hjemme. Ved nærkontakt med en covid-19 positiv, skal 
man holdes hjemme i karantene i 10 dager uansett om negativ 
covid-19 test foreligger.  
 
 
 
Ønsker alle en koronafri høst J 


