
Lokale tiltak i egen organisasjon, før gjenåpning av barnehagene   

 
Fagforbundet forutsetter at en gjenåpning av barnehager, gjøres fordi det er trygt og 

helsemessig forsvarlig både for barn, foreldre og ansatte.  

 

Fagforbundet har i denne prosessen hatt tett kontakt med myndighetene og deltatt i de 

nasjonale møtene om gjenåpning av barnehager, skoler og skolefritidsordningen (SFO), og vi 

har kommet med yrkesfaglige innspill angående veilederne. 

 

Fagforbundet forventer at rådene i veilederen skal gjøre det mulig for barnehageeier, i 

samarbeid med ansatte og lokale helsemyndigheter, ful ha forsvarlig drift av barnehagene, ved 

at rådene er enkle å forholde seg til for de ansatte i barnehagene. Fagforbundet forventer at 

dette skjer i god dialog mellom partene og vernetjenesten.  

 

Gode retningslinjer fra både nasjonale og lokale myndigheter om smittevernstiltak, som er 

tilpasset den enkelte arbeidsplass. Før gjenåpning må smittevernutstyr være på plass, og alle 

må ha fått opplæring om bruken av utstyret og behandling av restavfallet.  

 

Det er viktig at reglene for de som er i risiko-gruppene blir ivaretatt, både når det gjelder 

ansatte, foreldre og barn. De må ikke utsettes for høyere risiko enn hva deres fastlege 

anbefaler. De må være trygge på at de kan være hjemme.  

 

Fagforbundet forutsetter at alle ansatte får bruke tiden fra 14 april fram til gjenåpning, for å få 

opplæring i de nye smitteverntiltakene for sin arbeidsplass, dette må også gjelde renholder, 

kokk, morsmålslærer, spesialpedagoger, osv.  

 

De ansatte må få tid og rom for å snakke om situasjonen man er i og står opp i. Det må vises 

omsorg for hverandre, dette vil gi en bedre trygghet for de ansatte som skal møte barn og 

foreldre. Trygge ansatte vil gi en bedre start. Når barna ikke har vært i barnehagen på lenge, 

må man lage en ny plan for tilvenning av disse barna. Dette kan bety at ikke alle barn kan 

starte opp igjen den 20 april.  

 

Angåendende smitteverntiltak skal dette være på plass før barnehagen gjenåpner. De ansatte 

forventer at de kan ha en trygg og helsefremmende arbeidsplass. Dette krever både at 

smittevernutstyr er på plass og at de får opplæring av bruken av utstyret. Rutinene for hvordan 

barnehagen skal være, må være på plass før gjenåpningen. Ansatte som trenger det må få 

tilgang til arbeidstøy.  

 

De som skal utøve renhold må få oppdatert kunnskap om de nye smittevernreglene, og 

håndtering av restavfall. De som har ansvaret for renholdet i barnehagen bør være til stede i 

hele åpningstiden.  

 

Ansatte og foreldre kan være engstelige og redde, derfor er det viktig at vi har en felles 

forståelse av hva som er viktig for at barnehagen skal være trygg for små og store.  

 

 

Lykke til med det lokale fagforeningsarbeidet 

 

 

 



Hjelpetiltak for:  

 

Fagforeningen  

- Sørge for at hovedavtalen og arbeidsmiljøloven følges i de ulike tariffområdene som 

er berørt av gjenåpningen, og styrke samarbeidet med vernetjenesten.  

- Sørge for at tillitsvalgte får drøftet den nasjonale veilederen med sin leder. 

- Tillitsvalgte og vernetjenesten må påse at leder sørger for at det er nok 

smittevernutstyr og gode rutiner for renhold av lokaler, flater, utstyr, leker og annet 

materiell før gjenåpning 

- Sikre at alle medlemmer får delta i planleggingen og får delta på gjennomgangen av 

de nye rutinene før gjenåpning av barnehagene 

- Sørge for at alle ansatte får tilgang til den nasjonale veilederen før gjenåpning av 

barnehager, og at de ansatte får oppdatert informasjon om smitte og om de nasjonale 

tiltakene for å hindre smitte  

- I samarbeid med barnehagestyrer sørge for at det er nok ansatte, og at åpningstiden er i 

samsvar med bemanningen 

- Påse at det blir laget lokale planer for opplæring av smittevern og gode arbeidsrutiner, 

og sikre at dette arbeidet gjøres i samarbeid med lokale helsemyndigheter    

- Sørge for at alle barnehageeiere har nok smittevernutstyr og har laget en plan for 

opplæringen og bruk av smittevernutstyret.   

- Sikre at medlemmene får en trygg og god arbeidsplass  

- Om mulig ha (digitale) møter med tillitsvalgte og medlemmer før gjenåpningen  

 

Forbundsregion  

- Sørge for at fagforeningen har oppdatert kunnskap om de nasjonale 

smitteverntiltakene før gjenåpning av barnehagene, og kan formidle dette til 

medlemmer, tillitsvalgt og vernetjenesten  

- Sikre at alle kommuner har tilstrekkelig med smittevernutstyr for de tjenestene som 

trenger dette. 

- Sørge for at alle fagforeninger får tilgang til den nasjonale veilederen, og kunnskap 

om de nasjonale tiltakene for å hindre smitte 

- Følge opp fagforeningens arbeid ved gjenåpning og sikre at alle har nok informasjon 

og kunnskap om Fagforbundets krav før gjenåpning 

 

Nasjonalt  

- Prioritere arbeidet med å påvirke de nasjonale myndigheter  

- Bruke trepartssamarbeidet nasjonalt for å sikre ivaretagelse av våre medlemmer i de 

nasjonale veilederne 

- Følge opp arbeidet med få mulighet til å korona-teste ansatte innenfor andre sektorer 

enn helsesektoren  

- Samarbeide med de andre arbeidstakerorganisasjonene og andre relevante aktører i 

arbeidet som gjøres i forbindelse med de ulike korona-tiltakene  

- Styrke informasjonsarbeidet for å synliggjøre hva Fagforbundet gjør  

- Bistå forbundsregionene og fagforeningene i deres arbeid med de nasjonale veilederne  

- Utvikle støttemateriell etter behov  


