14.05.2020

Til foreldre/foresatte til barn i de kommunale barnehagene i Nordre Follo
Onsdag 8. april besluttet regjeringen at barnehagene skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april.
Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og KS har utarbeidet en veileder for trygg gjenåpning av
barnehagene. Veilederen sier noe om viruset, risiko for at barn blir smittet, smitteforebyggende tiltak og
når barn, foresatte og ansatte kan komme i barnehagen – og når de ikke kan komme. Torsdag 7. mai kom
det en revidert utgave av veilederen som har betydning for hvordan kommunen nærmer seg normal drift
av barnehagene.

Om barnehagetilbudet
Barnehagene har et stort ansvar for å ivareta pålagte smittevernstiltak. Vi må også ta hensyn til
bemanningen i barnehagene når vi vurderer hvor mange barn det kan være i den enkelte barnehage.
Erfaringene fra gjenåpningen viser at det er trygt med større barnegrupper, men det er fortsatt ikke
anbefalt at flere større grupper samarbeider. Vi trenger ikke lenger å vaske lekeapparatene ute, men
kravene til å vaske inne er omtrent de samme som tidligere. Renholdsavdelingen vasker berøringspunkter
om formiddagen, men ansatte i barnehagen vasker om ettermiddagen. Dette gjør at de ansatte bruker noe
av arbeidstiden til dette.

Åpningstid

Åpningstiden er redusert og inndelt i tre ulike tilbud, noe vi fortsetter med:
1. Kl. 07.30-16.30 (9 timer) - beholdes for foresatte der begge har samfunnskritiske jobber og for
enslige forsørgere i jobb. Barnehagene vil legge til rette for endret åpningstid ved behov.
2. Kl. 08.30-15.30 (7 timer) - endres til kl. 08.00-16.00 (8 timer) for foreldre der begge er i jobb.
3. Kl. 09.00-15.00 (6 timer) for foreldre der en eller begge er hjemme.
Fra uke 21 vil det altså fortsatt være et tredelt tilbud, men vi utvider tilbudet for de som i dag har 7 timer til
8 timer med åpningstid kl. 08.00-16.00. Øvrige brukere får samme tilbud som de har i dag.
Har du behov for et annet tilbud, kan du kontakte styrer i barnehagen. Det er viktig at foreldre og
barnehagene samarbeider og vi oppfordrer alle til å tilpasse tilbudet de har fått til sitt reelle behov.
Ved eventuell sykdom blant personalet, kan det bli endringer i tilbudet enkelte dager. De som blir berørt av
dette får beskjed direkte fra barnehagen.
Denne planen gjelder for uke 21, 22 og 23. Vi vurderer tilbudet igjen i uke 23, eller når det kommer nye råd
om smittevern

Barna må ha med matpakke

Vi kan ennå ikke servere mat i barnehagen. Barna må derfor fortsette å spise frokost hjemme og ha med
seg matpakke i barnehagen. Varm mat med catering en dag i uken fortsetter. Prisen for mat blir derfor
halvert. Kommunens faktureringssystem gjør at vi dessverre må fakturere full pris for mat i mai, men til
gjengjeld ingen matavgift i juni.

Følgende retningslinjer gjelder fortsatt:
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen.
2. Dere må gjennomføre hygienetiltak både før dere kommer og i barnehagen.
3. Alle må bidra til å redusere kontakten mellom mennesker.

Dette betyr at
•

•
•
•
•

barn som er i risikogruppen eller bor sammen med noen i risikogruppen ikke skal gå i barnehagen.
Husk å legge ved legeerklæring hvis dere søker permisjon fra barnehagen.
barn som er syke ikke skal gå i barnehagen (forkjølelse, halsvondt, feber, symptomer på
luftveisinfeksjoner, hodepine, muskelsmerter ol).
foreldre med symptomer ikke kan levere barn i barnehagen.
foreldre som har barn i barnehagen bør begrense sosial omgang i fritiden for å unngå smitte på
tvers av hjemmesituasjon og relasjonene barna har i barnehagen.
familiene må vaske hender før de går hjemmefra og når de kommer til barnehagen.

Se utfyllende informasjon på kommunens nettside under Koronavirus – skole og barnehage.
Vi oppfordrer dere til å se filmene om hygienetiltak sammen med barna.

Åpningstider høsten 2020
Barnehagene i Nordre Follo kommune følger regjeringens råd for smittevern i barnehagene. Vi vet ikke
hvilke råd som vil gjelde i august og hvordan dette vil påvirke åpningstiden.
Til orientering sender barnehagene i disse dager ut informasjon fra kommunestyrets vedtak om
åpningstider i barnehagene.
Åpningstider for barnehagene i Nordre Follo kommune gjelder fra 1. august 2020. Åpningstiden i
kommunens heldagsbarnehager skal være 9 timer og 45 minutter. Barnehagene er som hovedregel
åpne kl. 07.15-17.00 alle hverdager, unntatt lørdag. Virksomhetslederne i barnehagene kan søke
om en annen åpningstid, men den må være innenfor kl. 07.00-17.00. Lederne er bedt om å avklare
åpningstiden for sin barnehage gjennom samarbeidsutvalget (SU) og tilpasse tiden til lokale behov.

nordrefollo.kommune.no

