3. juni 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 laget en veileder for trygg gjenåpning. 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. Reviderte utgaver av veilederen kom 7. mai og 29.
mai. Begge handler om hvordan kommunen nærmer seg normal drift av barnehagene.
Den siste utgaven innfører en trafikklysmodell og beskriver ulike tiltak på grønt, gult og rødt nivå,
avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen varierer fra vanlig organisering av
barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og
ansatte (rødt nivå). Vi befinner oss nå på gult nivå, både nasjonalt og i Nordre Follo kommune.
Nivåinndeling av smitteverntiltak (Utdanningsdirektoratet)

Barnehagetilbudet
Barnehagene i Nordre Follo nærmer seg nå normal drift, men foreldre og foresatte må fortsatt bidra aktivt
for å hindre smitte så alle kan være trygge på at det er forsvarlig at barna er i barnehagen.
Fra 8. juni 2020 får alle et tilbud om ni timers opphold. Åpningstiden er kl. 07.30-16.30.
Har du behov for opphold utover dette, kan du kontakte styrer i barnehagen som har plikt til å
tilrettelegge for et tilbud som passer arbeidssituasjonen i din familie.
Denne åpningstiden gjelder fra 8. juni 2020 til og med 31. juli 2020.

Følgende retningslinjer gjelder fortsatt:
1.
2.
3.

Syke personer skal ikke være i barnehagen.
Dere må gjennomføre hygienetiltak både før dere kommer og i barnehagen.
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 o.l.).
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.
barnehagene innfører nye rutiner for å levere og hente barna. Nærmere beskjed kommer direkte
fra barnehagen, men rådet er fortsatt å unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen.
foreldre må holde en meter avstand til ansatte og andre foreldre.
dere bør begrense bruk av offentlig transport til og fra barnehagen.

Organisering
•
•
•
•
•
•

Vi skal fortsatt redusere og begrense antall kontakter og holde oversikt over dissse i hverdagen.
Avdelinger regnes nå som en kohort og to avdelinger kan samarbeide om praktisk gjennomføring av
barnehagedagen.
To kohorter kan samarbeide ute, men kun være inne 15 minutter samtidig.
Barna skal spise i sine egne kohorter og ikke dele mat og drikke.
Kohorter skal unngå å dele leker og materiell og vaske leker før barn i andre kohorter bruker dem.
Barna bør ikke ta med leker hjemmefra. Kosedyr og lignende må begrenses til det enkelte barn,
f.eks. når barnet skal sove.

Barna må ha med matpakke
Det er fortsatt begrensninger for å servere mat i barnehagen. Barna må derfor ha med matpakke. Send
gjerne med nok mat til at barna kan spise frokost eller et mellommåltid. Varm mat med catering en dag
i uken fortsetter. Vi begynner så smått med matservering underveis i perioden. Barnehagen gir
nærmere beskjed om dette. Prisen for mat er halvert, slik vi har informert om tidligere. Kostpenger er
øremerkede midler som skal brukes til kost. Hvis barnehagen ikke har brukt opp kostpengene i løpet av
året, blir de overført til 2021.
Vi oppfordrer fortsatt foreldre til å begrense oppholdstiden for barna. De ansatte vil spørre om når dere
leverer og henter barna for å planlegge bemanningen best mulig. Vi gjenopptar plantid for pedagoger,
avdelingsmøter og viktige foreldresamtaler fremover.

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. Barnehagene endrer
rutiner knyttet til ny smittevernveileder og skal etablere ny praksis ognye gode vaner. Fra regjeringen
er vi per nå bedt om om å planlegge for gult smittevernnivå også for høsten. Vi regner imidlertid med
at åpningstiden blir ytterligere utvidet hvis smittespredingen i kommunen fortsatt er lav.
Med ønske om gode dager til alle
Vennlig hilsen
Irene Eriksen Mørk og Anne H. Nordbye
Områdeleder barnehage
Oppvekst og læring

nordrefollo.kommune.no

