Laget 26.08.2020

tatt opp i medbestemmelsesmøte: 24.08.20 og SU 25.08.20

Punkter til beredskapsplan – Covid-19 – Emma Hjorth barnehage
Når kan barnehagen reduserer åpningstid og eller stenge?
•
•

Når det er påvist smitte i barnehagen, må det stenges etter retningslinjer gitt av
smittevernteamet
Når personalet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov for trygghet. Dette vil være
avhengig av de ansattes kompetanse og kapasitet. Styrer vurderer dette.

Ved personalets fravær- hva er forsvarlig drift?
•
•
•
•
•
•

I tilvenningsperioden (august/sept.) tåles lite fravær. Spesielt på de avdelingene det er mye
tilvenning.
Vikarer må være i mindretall på avdelingen
God lærling kan inngå som grunnbemanning.
Ekstraassistenter kan inngå som grunnbemanning avhengig av barnets behov/vansker. Her er
det tett dialog med foreldre.
Spesialpedagog kan ikke erstatte grunnbemanning.
Personalets fravær må ses opp mot eventuelt fravær i barnegruppen

Mulige tiltak ved for lav bemanning:
•
•
•
•
•
•

Redusere åpningstid.
Barn kan gå hver andre dag.
Dele belastning mellom avdelingene. (Rullere på ansatte og fordele reduserte åpningstider
på kohortene)
Vurdere muligheten for å pålegge overtid i en begrenset tidsperiode (for eksempel møter og
plantid på kveldstid)
Samarbeide morgen og ettermiddag med samarbeidskohorten.
Andre avtaler, avspasering og møter kan bli inndratt.

Informasjon til foresatte
•
•
•

Barnas foresatte varsles så tidlig som mulig dersom barnehagetilbudet må endres eller
reduseres. Dette kan innebære at varsling kommer samme dag som tiltak må iverksettes.
Når det er redusert bemanning, og vi likevel kan holde åpent, må foreldrene informeres om
at kvaliteten på tilbudet kunne bli redusert, uten at det skal gå utover trygghet og omsorg.
Hva er for syk eller frisk nok for barnehagen?
o Syke barn skal være hjemme fra barnehagen
o Barn må være hjemme med symptomer på luftveisinfeksjon
o Barn må være hjemme med hoste, vond hals eller nedsatt allmenntilstand
o Barn som er snørrete over lang tid kan være i barnehagen når dette er eneste
symptom på luftveisinfeksjon.
o Ved nyoppstått snørr blir man hjemme for å se om det kommer flere symptomer.
Kan komme i barnehagen om det ikke kommer flere symptomer og
allmenntilstanden er bra.

Kontinuitetsplanen tas opp i barnehagens SU og MBM, og sendes deretter ut til alle foreldre

