
BÆRUM KOMMUNE 
ØSTERÅS BARNEHAGE 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: 
osteras.barnehage@baerum.kommu
ne.no 
 

Besøksadresse: 
Eiksveien 104 
 
 

Org. nr: 992328827 
Bank:  
Telefon: 99728239  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

                                                                                                                                                      03.09.2020 
 
 

Kontinuitetsplan for Østerås barnehage avdeling 
Fururabben 
 
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 ØSTERÅS barnehage avdeling Fururabben 
 
The kindergartens in Bærum have made individual continuity plans in order to maintain safe 
running procedures in the event of a high absence of employees.  
The plan is made by the kindergarten's management in close cooperation with the employees 
and in a dialogue with the users (SU). This is to have a high understanding and ownership of 
possible measures in different scenarios in each kindergarten. 
Below is the continuity plan for ØSTERÅS kindergarten.  
 
«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. 
 
 

Forsvarlig drift pr. ansatt 
• Normen er: En voksen per seks barn over tre år.  
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                      En voksen per tre barn under tre år 
 

• Se an individuelle behov i barnegruppen, og antall barn tilstede. 
• Hvilke barn og ansatte som er tilstede er avgjørende for å kunne vurdere driften opp 

mot antall barn pr. ansatt. 
 
Hva er forsvarlig drift? 

• Sikkerheten er ivaretatt 
• Smittevernveilederen følges 
• HMS for ansatte ivaretas 

 
Tiltak iverksettes dersom noen av punktene ikke er ivaretatt etter evaluering. 

 
Redusert åpningstid 

• Vi reduserer åpningstiden før stengning etter kartlegging og tiltak er iverksatt 
• Åpningstiden reduseres hvis ingen andre ansatte, styrer, vikar kan tiltre. Gjelder ikke 

ved planlagt ferie 
• Ved en sykdom på tidligvakt må foreldrene og barn vente med å levere barna til en 

annen ansatt på aktuell avdeling kommer. Neste ansatt/styrer på vaktlisten vil bli 
ringt så fort som mulig for å komme tidligere. 

 
 
 

Kartlegging/tiltak 
• Mange barn borte fra en avdeling kan utløse en voksen.  
• Alle foreldre må melde fra om sitt barns fravær så tidlig som mulig 
• Avd. Fururabben er i tett dialog og omrokerer på personalet – eventuelt overtid og 

hjelp fra avdelingsleder dersom det er nødvendig 
• Vi kan omrokere på personalet hver nye dag og bruker personalet hensiktsmessig ut 

fra den informasjonen vi har fra morgenen eller dagen før 
 

Redusert barnegruppe/ stenging av avdeling 
• En eventuell delvis eller hel stenging skal revurderes fortløpende.  
• Delvis eller hel stenging av barnehagen må godkjennes av seksjonsleder og 

kommunalsjef for oppvekst barnehage. 
• Avdelingen har et system for hvem som skal få tilbud, kartlegger foresattes behov. 
• Ved langvarig nedstenging skal barn med spesielle behov få et barnehagetilbud. 
• 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. 
 

 
 

Informasjon til foresatte 
• Foresatte er orientert om planen på e-post av styrer og planen legges på 

hjemmesiden 
• Planen er gjennomgått i barnehagens SU møte og barnehagens MBM 
• Pedagogiske lederer kan sende ut orientering til sin barnegruppe, følges opp fra 

barnehagens ledelse. 
• Avdelingen er i tett dialog med foresatte 
• Styrer sender ut bekreftelse på avviket i barnehagens åpningstid til foresatte, så 

tidlig som mulig. Dette vil være en bekreftelse til foreldrenes arbeidsgivere 
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