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Følgende tiltak gjøres i Vardø barnehage 
 
Vi følger den nasjonale veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020.  
Den har tre grunnpilarer for å hindre spredning 

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Den nasjonale veilederen kan leses på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside, den er også 
tilgjengelig på flere språk. Det anbefales at alle foreldre/foresatte leser denne.  
 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/ 
 
Vardø barnehage har tilpasset den til lokale forhold, og utdypet rutiner som ligger til den 
enkelte kommune/barnehage eier å bestemme.  
For å ha kapasitet til å håndtere smittevernet, vil det ikke bli omsorgstilbud i den 
kommunale barnehagen utenom åpningstiden, når barnehagen åpner igjen fra mandag 
20.04.20. 
 
Redusert åpningstid: 
Vardø barnehage vil være åpen fra 07.45-15.30 fra 20.april. Gradvis åpning for barna, fra 
onsdag 22. april vil alle barn få tilbud om barnehageplass. 
Redusert åpningstid gir barnehagen mulighet til å ha alle ansatte på jobb samtidig. På den 
måten sikrer vi at bemanningsnormen i barnehageloven gjennomføres i tilnærmet hele 
åpningstiden.  
 
Grupper, kohorter 
Barn og ansatte blir delt inn i mindre grupper, eller kohorter som brukes i veilederen. I 
Vardø barnehage får vi 12 ulike kohorter. Dette medfører ulik oppholdstid for barna både 
inn og ute. De skal være sammen med de samme barna og den samme voksne hver dag. 
Barna og den voksne i sin kohort kan omgås normal, på lik linje som en husstand. På denne 
måten ivaretar man barnas behov for omsorg samtidig som man begrenser mulighet for 
smittespredning. 2 kohorter kan samarbeide. Dersom barnegrupper og voksne skal endres 
skal dette skje etter helg og ny uke. 
 
Levering og henting av barn 
Ved levering og henting i barnehagen skal barna leveres på trappa utenfor døren til sin 
avdeling. Søsken må leveres ved hver sin dør. Foreldre har ikke anledning til å gå gjennom 
barnehagens lokaler for å gjøre dette. Det er viktig at foreldre leverer og henter innenfor de 
tidspunkt de er tildelt. Dør til barnehagen vil være låst, dere ringer inn til avdeling ved 
levering og henting.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


Måltid 
Barns som blir levert etter klokken 08.30 må ha spist frokost hjemme. Barna må ha med 
matpakke til lunsj. De vil få drikke og frukt i barnehagen. Det vil ikke bli laget noe mat i 
barnehagen i tiden fremover. Barnehagen vil prioritere at de ansatte skal være mest mulig 
sammen med barna. Alle foreldre må ta hjem matboks hver dag for at denne skal bli vasket, 
alternativt kan matpakken pakkes inn i matpapir.  
 
 
Renhold 
Renhold på utsatte områder skal vaskes hyppig. Barnehagen har laget egen rutine på dette. 
Leker og andre overflater vil bli vasket gjennom dagen. 
 
Leker 
Barnehagen har som forebyggede tiltak tatt bort en god del leker i barnehagen. De leken 
som er igjen er de som kan vaskes hyppig. Lekene som er i barnehagen, skal ikke deles 
mellom kohorter før de er blitt rengjort. Barna har ikke anledning til å ta med seg leker 
hjemmefra i denne perioden. Ved behov for kosedyr for de barna som skal sove avtaler de 
med ansatte.  
 
For å unngå smitte                                                                                                                                            
Holde barnet hjemme ved tegn til sykdom. Dette er det viktigste smitteverntiltaket for å 
hindre smitte i barnehagen. Selv ved milde luftveis symptomer og sykdomstegn skal både 
barn og ansatte holde seg hjemme fra barnehagen.  
De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett 
hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også 
forekomme. Barn som ikke har fått påvist covid-19 skal holdes hjemme i 1 døgn etter at 
symptomene er borte. Ved påvist smitte skal barnet holdes hjemme i 7 døgn etter at de er 
symptomfrie.  
 

- Hvis ansatte i barnehagen vurdere at barn for symptomer på luftveisinfeksjon mens det er i 

barnehagen, må foreldre/foresatte hente barnet så raskt det lar seg gjøre. 

- Hvis en i husstand til barnet er syk med luftveissymptomer skal ikke barnet i barnehagen 

(lokal Vardø regel). Begrunnelse fra kommuneoverlegen er at hvis en i husstand er smittet er 

sannsynligheten for at andre i husstand også smittet stor 

- Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi 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 er friskt.  

- Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjoner, kan følge og hente 

barna sine i barnehagen som normalt.  

 
 
 
Hygienetiltak 
Barnehagen og foreldre må samarbeid slik at barna er forberedt på en litt annerledes 
barnehagehverdag enn barn og voksne er vant til. Viktig at hoste og håndhygiene også blir 
fulgt opp når barna ikke er i barnehagen. Både barn og ansatte skal følge disse rutinene for 
håndvask 



- Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

- Når man kommer i barnehagen 

- Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing 

- Etter toalettbesøk og bleieskift 

- Før og etter måltid 

- Etter soving 

- Etter man er kommet inn fra uteaktivitet 

- Ved synlig skitne hender 

- Tørkepapir må være lett tilgjengelig for barn og ansatte.  

- Unngå å røre ved ansikt eller øyne. Et slik tiltak vil være vanskelig for små barn, men eldre 

barn og ansatte kan oppfordres til dette. 

 
Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage  
- Barn og unge med diabetes 
- Barn og unge med velkontrollert astma 
- Barn og unge med allergi 
- Barn og unge med epilepsi 
- Barn og unge med Downs syndrom 
- Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt 
- Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har stabil 
sykdom 
- Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom 

 
Hvis du tror ditt barn er i risikogruppen, tak kontakt med fastlegen. 
 
Barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det 
er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme er listet nedenfor (1-8): 

1. Barn og unge som er organtransplanterte 

2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder 

3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling 

4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom 

5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet: 

6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase 

som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner 

7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom 

8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike 

tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege. 

 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-
barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/ 
 
 
Vardø 20.04.20 
Kjersti Nymoen 
 
-styrer Vardø barnehage 
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