BÆRUM KOMMUNE
Kontinuitetsplan for Valler barnehage
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 Valler barnehage, avdeling Vallersvingen og
avdeling Hamang.
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 Valler kindergarten.
«Dersom barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har reduserte åpningseller 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».

Postadresse:
Besøksadresse:
Postboks 700
Hamangskogen 65
1304 SANDVIKA
E-post:
hamang.barnehage@baerum.komm
une.no

Org. nr: 974554216
Bank:
Telef on: 67808530
Faks:

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

•

«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.
Kontinuitetsplanen tar for seg fire ulike problemstillinger og tiltak dersom
barnehagen/avdelingen får redusert bemanning.
•

Barn per ansatt – forsvarlig drift ved redusert bemanning? (ved fravær hos den
enkelte avdeling)

1. Samarbeidskohort tar imot og/eller tar over på ettermiddagen.
2. Voksen fra annen avdeling hjelper til (voksne på ulike avdelinger kan gå mellom
avdelinger ved behov)
3. Vikarbruk
4. Redusert åpningstid (samråd med tjenesteleder).
5. Evt. stenging av avdeling (samråd med tjenesteleder).

•

Reduksjon av åpningstid? Når?

1. Først se på muligheten for å samarbeide med en annen avdeling, og evt. sette
inn vikar før barnehagen må redusere åpningstiden.
•

Halvering av barnegrupper, stenging av avdelinger/hele barnehagen?

Dersom barnehagen må halvere barnegruppen kan barnehagen
1. Dele kohorten i mindre grupper
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2. Dersom vi må ha mindre grupper kan barna dele på hvilke dager de evt.
er i barnehagen (Her må en gå i dialog med foresatte for å kartlegge
behov).
Barna prioriteres slik
1. Barn av foreldre* med samfunnskritiske nøkkelroller
2. Barn med 19a-vedtak
3. Barn med 19g-vedtak
4. Sårbare barn (i dialog med pedagogisk leder/ foreldre)
5. Øvrige barn
•

Hvordan og når informere foreldre?

1. Dersom barnehagen må stenge på dagen, kontaktes foresatte på telefon av
pedagogisk leder/avdelingsleder/tjenesteleder.
2. Dersom barnehagen må halvere barnegruppen/stenge en avdeling/ha kortere
åpningstid sendes et skriv fra tjenesteleder/avdelingsleder.
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