
Fra: Erik Førland <erik.forland@baerum.kommune.no>  

Sendt: onsdag 8. april 2020 13:09 

Emne: Påsken 2020 - Åpne barnehager 20. april 

Hei, 

I går ble det som kjent besluttet å gjenåpne barnehager. Jeg siterer fra pressemeldingen:  

«Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 

4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med 

nødvendige smitteverntiltak på plass.  

Det forutsettes at barnehageeiere og skoleeiere sørger for smittevernfaglig drift. 

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Vi 

har hatt god dialog med organisasjonene på barnehage- og skolefeltet, og derfor gir vi 

dem også god tid til å forberede gjenåpning. Vi jobber også tett med helsemyndighetene 

og organisasjonene om å lage gode konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå 

smitte. De ansatte i skolene og barnehagene skal ikke være i tvil om hvordan de skal 

ivareta smittevernet, sier Melby.» 

 

Som det fremgår av pressemeldingen, skal det utarbeides konkrete veiledere for å unngå smitte 

og «de ansatte i skolene og barnehagene skal ikke være i tvil om hvordan ivareta smittevernet». 

Det ble også i ulike settinger fra regjeringshold uttalt at barnehageansatte skal kunne ha 

nærkontakt med barn, og barn skal være barn sammen. Vi arbeider for å kunne åpne barnehagene 

20. april.  

  

Vi har de siste dagene hatt møter med smittevernoverlegen, leder for renhold i Eiendomsenheten, 

smittevernkoordinator i kommunen og operativt kriseteam for å diskutere ulike utfordringer og 

problemstillinger ved oppstart av barnehager, i hovedsak utfordringer og problemstillinger 

tilbakemeldt fra dere. De mest aktuelle temaene vi har diskutert har handlet om: 

−      Renhold 

−      Risikoutsatte, barn, personale, personale med risikoutsatte i nær familie 

−      Sykdom, når kan man gå på arbeid/ikke gå på arbeid 

−      Smitteverntiltak generelt, og konkrete tiltak aktuelt for barnehage 

Smittevernoverlegen mener veiledere som kommer vil gi gode svar til oss på aktuelle 

problemstillinger rundt disse temaene, men vi vil uansatt kvalitetssikre at retningslinjer ivaretar 

det vi ser vi har behov for, og har ovenfornevnte fagkompetanse med oss i vurderinger.  

  

mailto:erik.forland@baerum.kommune.no


Område AMU har i møte i dag vedtatt å iverksette en overordnet risikovurdering i forbindelse 

med oppstart av barnehager. Her bistår BHT sammen med HVO og tillitsvalgte. Monica og Terje 

deltar, og jeg vil også invitere Toril Wiig til å delta.  

  

Vi legger opp til følgende prosess for å planlegge oppstart av barnehager og implementere 

retningslinjer.  

−      Barn som har plass nå skal også ha tilbud om plass fra 14. april. 

−      Ansatte som ikke har ansvar for barn møter på jobb tirsdag 14. fra kl. 09.00. Tiden 

brukes bla. til å klargjøre barnehagen og til begynnende planlegging for oppstart. Disse 

dagene forholder vi oss til gjeldende smittevernregler. 

−      Det gjennomføres BLF- møte torsdag 16. april, for gjennomgang av retningslinjer. 

Tid, sted og møteform kommer vi tilbake til. 

−      Barnehagene har gjennomgang av retningslinjer for medarbeidere i egen barnehage 

fredag 17. april.  

Vi ber om at dere i løpet av tirsdag etter påske har en oversikt over tilgjengelige medarbeidere til 

oppstart 20. april, og hvor mange dere evt. mangler for full bemanning. Vi vet at det er noen 

usikkerhetsmomenter rundt våre medarbeideres tilgjengelighet (sykemeldte, risikogruppe, barn 

under 12 år). 

Når det gjelder risikogrupper blant våre medarbeidere vil det komme nasjonale føringer på dette, 

så i utgangspunktet må dere regne de med i arbeidsstokken, ref. rapporten fra ekspertgruppen 

som er vedlagte. 

 Vi er tilgjengelige hele påsken. Bruk SMS for kontakt.   

 Nå ønsker vi dere alle en riktig god påske.   

Hilsen 

Monica, Terje, Torunn og Erik   

Vennlig hilsen 

Erik Førland 

Kommunalsjef Oppvekst barnehage 

Bærum kommune  

Tlf. 91772980 


