KONTINUITETSPLAN FOR JARENGA BARNEHAGE
1. FORMÅL MED PLANEN:
Å kunne lettere planlegge for smitteutbrudd eller krisesituasjoner i barnehagen når
det gir et høyt frafall av personal. Lages i forbindelse med Covid-19 pandemien, men
kan også ses i sammenheng med andre sykdommer (eks omgangssyken/influensa).
Hva er forsvarlig drift? Når går driften utover kvaliteten i barnehagen og arbeidsmiljøet til de
ansatte?
Planen er utarbeidet av ledelsen i barnehagen, og videre drøftet med pedagoger, MBM og
AU/SU.

2. Barn pr. ansatt – forsvarlig drift?
Hvilke voksne og hvilke barn som er tilstede er med på bestemmelsen om antall voksne pr.
barn. Dette gjøres i samspill med de voksne som er tilstede. Det er viktig å huske på at faste
ansatte er noe annet enn vikarer.
Hva ser vi på som forsvarlig drift?
- Sikkerheten til barna ivaretas
- Barnas grunnleggende behov blir dekket
- Retningslinjer for smittevern overholdes
- HMS bestemmelser for ansatte ivaretas
Disse punktene må gjennomgås, og hvis ikke disse kan overholdes må tiltak vurderes (se
punkt 3 og 4)

3. Reduksjon av åpningstid – Når?
Reduksjon av åpningstid er et mulig tiltak for å kunne sørge for at punktene under forsvarlig
drift blir overholdt.
Åpningstid vil da kunne bli 08.00 – 15.30, slik at alle ansatte kan være på jobb 7,5 time hver
dag.
Før redusert åpningstid iverksettes vurderes følgende:
- Kan kohorter samarbeide?
- Vikarbruk
- Omrokkering av personal
- Hjelp fra ledelsen

4. Halvering av grupper/stenging av baser/stenge hele barnehagen
Andre tiltak man kan vurdere er halvering av grupper, stenging av baser eller stenge hele
barnehagen.
-

Kan kohorten deles i to, og fordeles på dager? En gruppe mandag, en gruppe tirsdag

-

Kan 1 base komme mandag, 1 base komme tirsdag?

Viktig å kartlegge behovet til foreldrene, når er behovet størst og hva mer mest kritisk?
Barnehagen skal alltid ha et tilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske yrker (begge
foreldre eller enslig forsørger). Det må også åpnes for at barn med vedtak (etter
barnehageloven 19a og 19g) og ekstra sårbare barn får komme.
Stenging av baser vil være nødvendig ved påvist smitte eller karantene. Dette vurderes
fortløpende, og i samråd med foreldre og
kommuneoverlege/smittesporingsteam/barnehageledelse.

5. Informasjon til foresatte
Foreldre får ofte oppdatering om smittesituasjonen. Må være obs på at det kan komme nye
vurderinger/beslutninger med kort varsel. Det anbefales å jevnlig følge med på FHI og
smittevernveilederen.
God dialog rundt å holde barn hjemme, selv med milde symptomer. Dette vil også hindre at
de voksne blir syke og må være hjemme. Dette gjelder ikke bare for å forhindre smitte av
Covid-19, men også andre sykdommer som fører til at ansatte må holde seg hjemme.
AU i barnehagen består av en representant fra hver base, som vil være aktuell å benytte seg
av, hvis det skulle oppstå krisesituasjoner i barnehagen. Styrer tar ofte kontakt med AU for
diskusjon før hele foreldregruppen. Andre foreldre kan også bruke AU til diskusjon ved behov.
Ved rask nedstenging eller redusering av tilbud skal det sendes SMS til foreldre mellom 0707.30. Den skal forklare årsaken, også kan man sende mer utfyllende informasjon via mail ila
dagen.

