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Barnehagene i Bærum har laget individuelle kontinuitetsplaner for å kunne opprettholde forsvarlig 
drift ved høyt fravær av ansatte.   
Planen er laget av barnehagens ledelse i tett samarbeid med medarbeiderne og i en dialog med 
brukerne (SU). Dette for å ha en høy forståelse og eierskap for mulige tiltak i ulike scenarioer i hver 
enkelt barnehage. 
Nedenfor følger kontinuitetsplanen for Hundsund barnehage.  
 

1. Hvor høyt fravær av personale vil det være før vi må redusere åpningstiden eller stenge 
delvis/helt? 

Styrer i Hundsund barnehage avgjør i hvert enkelt tilfelle om det er nok personale til forsvarlig drift 
med tanke på sikkerhet, kvalitet og trygghet. Ved styrers fravær er det utpekt hovedansvarlig som 
avgjør. Ved behov drøfter styrer med seksjonssjef for barnehage før redusering av åpningstid eller 
stenging delvis/helt.  

Følgende forhold vurderes før beslutning om redusert åpningstid / stenging gjøres: 

• Antall personale på jobb, hvem som er på jobb, antall vikarer, varighet av lav bemanning. 
• Antall barn tilstede i barnehagen, barnegruppas behov og enkeltbarns behov. 
• Hvilke smitteverntiltak som gjelder for perioden (grønt, gult eller rødt nivå). 
• Hvilke vakter kan byttes og hvilke ansatte/baser kan hjelpe hverandre. 
• Vurdere å pålegge overtid for en begrenset periode. 
• Hva kan kuttes eller utsettes av møter, planer, avspaseringer og permisjoner. 

«Dersom barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har reduserte åpnings- eller 
oppholdstider på grunn av smitteverntiltak, skal kommunen likevel sørge for at det etableres et 
tilbud for barn under 12 år, som har minst én foresatt som arbeider i kritiske eller viktige 
samfunnsfunksjoner».  

«Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med 
særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har 
redusert åpnings- eller oppholdstid». 

 

«Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas». Det vurderes også om det «finnes andre 
muligheter for barnepass». 

• «Skole- og barnehageeiere skal som tidligere foreta en selvstendig vurdering av den enkelte 
person som ber om utvidet tilbud på grunn av samfunns- eller virksomhetsfunksjon. Det er 
ikke klagerett på avslag».  

• «Avslag på søknader om tilbud for barn med særlige behov kan påklages. Kommunens og 
fylkeskommunens klageorgan er klageinstans». 

 

I Bærums kommunale barnehager er det tjenesteleder for den enkelte barnehage som har dialogen 
med de foreldrene som søker tilbud dersom barnehagen har stengt eller har reduserte åpningstider 
på grunn av smitteverntiltak. Tjenestelederne påregner at alle foresatte gjør hva som er praktisk 



mulig med hensyn til å klare seg med redusert åpningstid hvis det bare er snakk om noen få dager 
barnehagen må ha redusert åpningstid. 

 

2. Varslingsrutiner. 

Personalet:  

Sier fra til styrer så tidlig som mulig ved fravær.  

Foreldrene:  

Sender melding til basens telefon så tidlig som mulig hvis barnet skal ha fri eller er sykt. Antall barn 
som kommer i barnehagen den aktuelle dagen er viktig info med tanke på om vi har nok personale. 

Styrer Gunn (utpekt hovedansvarlig hvis Gunn ikke er på jobb): 

Gir varsel så tidlig som mulig til foreldre, personale, seksjonssjef og barnehagekontoret hvis 
barnehagen må ha kortere åpningstid eller stenge helt / delvis. Et slikt varsel vil vanligvis bli gitt på 
sms. Hele personalet har telefonlister til foreldrene, slik at alle kan hjelpe til med å sende sms, styrer 
delegerer/administrerer. 

 

3. Forebygging av fravær forårsaket av smitte: 

3A. Syke barn og syke ansatte holder seg hjemme. 

3B. Alle ansatte med korona-symptomer må teste seg. Styrer kan melde inn behov for prioritert 
testing på et uoffisielt telefonnummer. Foreldrene oppfordres til å teste sine barn ved 
koronasymptomer. 

3C. Foreldre og ansatte følger rådene for smittevern fra Folkehelseinstituttet. 

 

 

 

 


