Kontinuitetsplanen for Ståvi barnehage:
Barnehagene i Bærum har laget individuelle kontinuitetsplaner for å kunne opprettholde forsvarlig
drift ved høyt fravær av ansatte.

Når må vi vurdere å redusere åpningstid/stenge?
•
•

Når det er påvist smitte i barnehagen, må det stenges etter retningslinjer gitt av
Folkehelseinstituttet/Bærum kommune
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/september) tåles lite fravær
Vikarer (eksterne) må være i mindretall på avdelingen
Barnas grunnleggende behov ivaretas
Retningslinjer for smittevern overholdes
Sikkerheten er ivaretatt
HMS-bestemmelser for ansatte ivaretas
Personalets fravær må ses opp mot eventuelt fravær i barnegruppen
Hvilke barn og hvilke ansatte som er til stede, samt slitasje over tid, er avgjørende for å
kunne gjøre en vurdering på antall barn pr. voksen. Vurdering tas i dialog med de berørte
ansatte
En god lærling kan inngå som grunnbemanning. Spesialpedagog kan ikke erstatte
grunnbemanning. Ekstraassistenter kan inngå som grunnbemanning avhengig av barnets
behov/vansker

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

Omrokkering av personalet fra hele barnehagen
Vikarbruk
Redusere åpningstid
Barn går annenhver dag
Dele belastning mellom avdelingene
Vurdere muligheten for å pålegge overtid i en begrenset tidsperiode
Vurdere muligheten for å pålegge overtid i en begrenset tidsperiode (for eksempel møter og
plantid på kveldstid) og vurdere betalt overtid.
Samarbeide med naboavdelingen morgen og ettermiddag.
Andre avtaler, avspasering og møter kan bli inndratt eller vurdert utbetalt.

Informasjon til foresatte
•

•
•

Når det er redusert bemanning, og vi likevel kan holde åpent, må barnas foresatte
informeres om at kvaliteten på tilbudet kan bli redusert, uten at det skal gå utover trygghet
og omsorg
Barnas foresatte må varsles så tidlig som mulig dersom barnehagetilbudet må endres eller
reduseres. Varsling kan komme samme dag som tiltak må iverksettes
Hva er for syk eller frisk nok for barnehagen? Syke barn skal være hjemme fra barnehagen.
Gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet / Bærum kommune skal følges.

«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.

Kontinuitetsplan for Ståvi barnehage er utarbeidet av barnehagens ledelse og bygger på barnehagens
kontinuitetsplan fra 2020 som ble utarbeidet i tett samarbeid med medarbeiderne (MBM) og i dialog
med brukerne (SU).

