BEREDSKAPSPLAN FOR
KIRKETUNET BARNEHAGE,
JFR. TRAFIKKLYSMODELL – COVID 19

3 grunnprinsipper gjelder for alle fargene;
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer (gult og rødt)

GRØNT

GULT

RØDT

Åpningstid
Gruppeinndeling
/
kohorter

06.45 – 16.30 (9,75 timer)
Ingen kohortinndeling
18 barn 0-3 år på
Mobekken
34 barn 3-6 år på
Moholmen

07.30 – 15.00 (7,5 timer)
En avdeling (ca. 18/9 barn) regnes som
en kohort
Faste ansatte pr kohort
To kohorter kan samarbeide for praktisk
gjennomføring, fortrinnsvis ute
Kohortene kan passere hverandre og
være kortvarig i samme rom (inntil 15
min)

Plan for
organisering
av kohorter hos
oss

Inndelt i aldersgrupper i
kjernetiden 9-14. Før og
etter kjernetiden kan unger
og voksne møtes på tvers
av avdelingene

Avdeling 1 (Rompetrollan – 1 år);
12 stk – to kohorter som samarbeider
Avdeling 2;
Froskan 9 barn (2 år) og Andongan 10
barn (3 år) samarbeider
Avdeling 3;
Måsan 12 barn (4 år ) og Skarvan 6 barn
( 5 år) samarbeider

08.00 – 14.30 (6,5 timer)
Etablere mindre kohorter, kan tilpasses
lokale forhold
4-5 barn 0-3 år
8-10 barn 3-6 år
Kan tilrettelegge for full åpningstid for
SKF, fleksibel kohorttilhørighet for de med
samfunnskritisk funksjon.
To (eller tre) kohorter kan samarbeide for
praktisk gjennomføring av
barnehagedagen og for at de ansatte kan
få pause (lek inne og ute, måltider mm).
Voksne fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort
2 og motsatt.
Kohortene kan passere hverandre og
være kortvarig i samme rom (inntil 15 min)
Omrokkering av personell mellom kohorter
kan gjøres når det er nødvendig, men bør
begrenses mest mulig.
Rompetrollan – 1 år;
12 barn som fordeles på fire kohorter, to
og to kohorter kan samarbeide om
pauseavvikling
Froskan 9 barn (2 år) en kohort
Andongan 10 barn (3 år) en kohort
Måsan 12 barn (4 år) en kohort
Skarvan 6 barn (5 år) en kohort
Ingen samarbeid mellom kohortene
utenom på 1 åringene.

Smittevern /
renhold

Smøremåltid / tilberede
mat
Matservering på tvers av
kohorter, men barna skal
ikke dele mat og drikke.
Personalet utfører ikke
renhold, alt renhold utføres
av renholder
Ingen skjerpende
hygienerutiner
Renhold gjennomføres
som normalt
Ansatte skal unngå fysisk
kontakt (håndhilse og
klemming)

Tilberede mat, men bør serveres
porsjonsvis
Spise i kohortene
Hyppigere håndvask
Vask av bord og stoler etter hvert måltid.
De voksne holder minst en meter
avstand til kolleger
Foresatte må holde en meters avstand til
ansatte og andre foreldre
Unngå trengsel på vei inn og ut av
barnehagen, i garderober og på
toaletter.
Ansatte skal unngå fysisk kontakt
(håndhilse og klemming)

Barna skal ikke bidra i matlaging
Mat serveres porsjonsvis
Spise i kohortene, alle barn har egen
sitteplass ved mat eller aktiviteter der de
sitter.
Vask av bord og stoler etter hvert måltid.
Unngå trengsel på vei inn og ut av
barnehagen, i garderober og på toaletter.
Foresatte må holde en meters avstand til
ansatte og andre foreldre
Barna levers i utgangspunktet ute.
Økt bruk av utetid, starte dagen ute der
det er mulig
Ta i bruk større lokaler der det er
nødvendig og mulig
Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer
må vaskes av etter bruk.
Ekstra hygiene rundt kjøkken/spiserom
Unngå bruk av håndsmykker på jobb
Ansatte skal unngå fysisk kontakt
(håndhilse og klemming)

Leker

Ingen begrensinger

Begrens deling av materiell mellom
kohortene.
Lekene rengjøres før deling med annen
kohort

Begrens deling av materiell mellom
kohortene.
Lekene rengjøres før deling med annen
kohort

Utetid

Mulig å blande avdelinger i
utetiden

Kohorter som ikke samarbeider bør ha
ulike områder å leke i / ulike soner.
Ikke nødvendig å rengjøre området før
bytte.

Kohorter som ikke samarbeider før ha
ulike områder å leke i ute.
Ikke nødvendig å rengjøre området før
bytte.
Lekeplassen deles inn i soner.

Levering

Barna levers i utgangspunktet ute.

Barna levers i utgangspunktet ute.

Refleksjonsmøter gjennomføres på
dagtid, gruppene passer hverandres
barn.
Ubundentid for pedagoger tas i løpet av
åpningstiden.
Ledermøter gjennomføres utenom
åpningstiden

Begrense fysiske møter, bruk Teams også
for interne møter.
Alt av møter og ubundentid for
pedagogene tas utenom åpningstid

Foreldresamtaler/ Gjennomføres som vanlig
foreldremøter
uten spesielle tiltak

Gjennomføres på barnehagens møterom
med en meters avstand og rene hender.
Foreldremøter avholdes i henhold til
gjeldende anbefalinger fra
Folkehelseinstituttet.

Gjennomføres fortrinnsvis digitalt, hvis
ikke følges tiltak ved gult nivå.
Foreldremøter avholdes i henhold til
gjeldende anbefalinger fra
Folkehelseinstituttet.

Tilvenning

Forholde seg til den kohorten barnet skal
tilhøre, og tilvenningen skjer primært i
barnets kohort. Foresatte kan være inne
sammen med barnet, og kohorten barnet
skal tilhøre, holde en meters avstand til
alle så langt det er mulig. Omvisning i
barnehagen gjøres når barna er ute.

Kun et barn pr kohort tilvennes om
gangen.
Forholde seg til den kohorten barnet skal
tilhøre, og tilvenningen skjer primært i
barnets kohort. Foresatte kan være inne
sammen med barnet, og kohorten barnet
skal tilhøre, holde en meters avstand til
alle så langt det er mulig. Omvisning i
barnehagen gjøres når barna er ute.

Interne møter /
ubundentid

Refleksjonsmøter,
ledermøter o.l
gjennomføres på dagtid,
gruppene passer
hverandres barn.
Ubundentid for pedagoger
tas i løpet av åpningstiden.

Flere barn kan begynne i
barnehagen på samme
dag og få omvisning i hele
barnehagen

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:
• Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i
barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
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.

Flytskjema for håndtering av syke barn i barnehager

