BÆRUM KOMMUNE
ÅSTERUD BARNEHAGE

KONTINUITETSPLAN ÅSTERUD BARNEHAGE
Forebyggende tiltak:
Barnehagen følger FHI’s smittevernstiltak og har tiltak på følgende områder:
- Fokus på hygiene (jevnlig håndvask)
- Økt renhold (personalet bidrar til økt renhold gjennom dagen/uken)
- Syke barn og ansatte skal være hjemme dersom almenntilstanden er redusert eller ved symptomer på luftveisinfeksjon, (se FHI’s flytskjema: https://www.fhi.no/publ/2021/flytskjemanyoppstatte-luftveissymptomer/)
- Tett oppfølging av personalet (dersom sykdom skulle oppstå)
- Hyppig informasjon til foreldre når endringer skjer (kontinuerlig oppdatering av informasjon bhg. får)

Halvering av barnegrupper, stenging av avdelinger/hele barnehagen:
Hel eller delvis stenging av tilbud er siste tiltak ved redusert bemanning. Dette skal kun gjennomføres hvis vi ikke klarer å opprettholde forsvarlig drift (se punkt 1). Tiltakene som det vises til i punkt
2 skal være vurdert før hel eller delvis stenging av tilbudet gjennomføres.
Ulike måter å løse dette på kan være å:

-

Dele en avdeling i flere mindre grupper som bytter på å motta tilbud (for eksempel annen hver dag)
Bytte på hvilke avdelinger som skal være hjemme
Kartlegge foresattes behov for tilbud

Prioriteringsliste:
1. Barn av foreldre* med samfunnskritiske nøkkelroller
2. Barn med 19a-vedtak
3. Barn med 19g-vedtak
4. Sårbare barn (i dialog med pedagogisk leder/ foreldre)
5. Øvrige barn
*Kommunalsjef Oppvekst barnehage har besluttet at barn av foreldre med samfunnskritiske nøkkelroller der hvor enten begge foresatte eller der hvor foresatt er enslig forsørger har en
samfunnskritisk funksjon prioriteres ved hel eller delvis stenging.
En eventuell delvis eller hel stenging skal revurderes fortløpende. Hel eller delvis stenging skal ikke skje uten at seksjonsleder (smittevernansvarlig Terje Viggen 402 00 015) og/eller
kommunaldirektør Erik Førland (917 72 980) har godkjent dette.
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Avdeling 1

Avdeling 2

Avdeling 3

Hele barnehagen

Barn pr. ansatt –
forsvarlig drift.

Pr. i dag: 12 barn og 2 ansatte
Forsvarlig drift: Trenger hjelp fra
andre avdelinger, evt. vikar settes
inn ved fravær av 1 ansatt.

Pr. i dag: 12 barn og 4 ansatte (pluss 1
ansatt 10 timer i uken).
Forsvarlig drift: Maks 3 dager med
redusert bemanning (ned til 3 ansatte).

Pr. i dag: 17 barn og 3 ansatte (pluss 1
ansatt 10 timer i uken).
Forsvarlig drift: Trenger hjelp fra andre
avdelinger, evt. vikar settes inn ved
fravær av 2 ansatt.

Pr. i dag: 41 barn og 10 ansatte.
2 ansatte totalt på huset kan være borte –
forsvarlig drift (avhenger av hvem de ansatte
er).

Reduksjon av åpningstid?
Når?

Ved fravær av 1 ansatt, må redusert
åpningstid vurderes, dersom
omrokering ikke er mulig.

Ved fravær av 2 ansatte, må redusert
åpningstid vurderes.

Ved fravær av 2 ansatte, må redusert
åpningstid vurderes (dersom
omrokering ikke er mulig).

Dersom omrokering av ansatte og innsettelse
av vikar blir aktuelt, må egnethet og
kjennskap til barna vurderes.

Halvering av
barnegrupper. Stenging
av avdelinger/hele
barnehagen?

Som et alternativ til redusert
åpningstid, kan halvering av
barnegruppen vurderes.

Som et alternativ til redusert åpningstid,
kan halvering av barnegruppen vurderes.

Som et alternativ til redusert åpningstid,
kan halvering av barnegruppen vurderes.

Dersom flere enn 2 ansatte ikke kan møte
på jobb, kan halvering av barnegruppen
vurderes som et alternativ til redusert
åpningstid. (Barn, foresatte og ansatte skal
ikke komme i barnehagen dersom de er i
karantene eller isolasjon. Det er ikke
barnehagens ansvar å identifisere hvem som
skal i isolasjon eller karantene).
Styrer oppdaterer foreldre fortløpende om
endringer pr. mail eller telefon.

Hvordan og når
informere foreldre?

Fortløpende informasjon.

Fortløpende informasjon.

Fortløpende informasjon.

