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FORELDREGUIDE I PANDEMIPERIODEN
GENERELT
Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i
barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for
øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette
er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RSvirus.
Det er trygt for barn å gå i barnehagen
For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi
være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger
de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:






vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
ha godt renhold i barnehagen
vaske leker jevnlig
være ekstra mye ute med barna i tiden framover
ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet,
tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

HVIS BARNET DITT IKKE FØLER SEG BRA
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det
er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre
som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen
andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.
Hvis du er i tvil om barnet er friskt nok, blir barnet hjemme!
Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.
Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagebygget, men levere ved anvist inngang.
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IKKE TA MED LEKER HJEMMEFRA
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan
dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. Merk
soveutstyr godt, også sovebamsen/dyret og eventuelt smokk.
Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og
med en gang dere kommer hjem.
Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

VI OPPFORDRER ALLE FORELDRE Å UNNGÅ OFFENTLIG TRANSPORT!

Jmfr. Statens smittevernveileder
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR FORELDRE I
KORNTRØBERGET BARNEHAGE
BARNEHAGEN VIL HA REDUSERT ÅPNINGSTID FOR SLIK Å HA FULL BEMANNING HELE DAGEN. VI
HOLDER ÅPENT FRA KLOKKEN 08.00 TIL OG MED KLOKKEN 16.00
Våre 3 grinder er merket med avdelingenes navn, og dere velger den grinda som dere hører til.
Dobbelgrinda ved dissene er Mumidalens grind, hovedgrinda ved storgrana er Blåbærskogens grind,
og grinda øverst ved hovedinngangen er Hundremeterskogen sin.
Når dere ankommer parkeringen skal dere vente på beskjed! Ingen går inn i barnehagen uten
klarsignal fra en ansatt som har ansvar for å sluse inn.
Blåbærskogen har sin ordinære inngang, Hundremeterskogen likeså. Mumiforeldre går inn via
verandainngangen.
ALLE BARN SKAL HA SPIST FROKOST NÅR DE KOMMER I BARNEHAGEN. INGEN FROKOSTSPISING I
BARNEHAGEN!
Når det er deres tur går dere rett til inngangen som dere hører til. Der vil dere bli tatt imot av en
ansatt som vil lede prosessen videre. Ingen foreldre skal inn i barnehagebygget.
Hvert barn kan ha med seg en forelder. Søsken kan gjerne leveres hver for seg hvis begge foreldre
kan levere hvert sitt barn, men må ikke være to for å levere søsken. Kun foreldre kan hente eller
bringe i barnehagen, ingen skolesøsken får være med innenfor gjerdet.
Alle barn tar med seg egen matpakke for lunsjmåltidet! MERK MATBOKS/PAKKE MED NAVN!
Vi serverer drikke i barnehagen og et mellommåltid klokken 14 inkludert frukt. Kostpenger vil bli
redusert og kreditert.
Skiftekasser fylles som vanlig og leveres med barnet, og alle MÅ HA en sekk/veske/nett til å frakte
evt. brukte skift og matbokser i daglig. De ansatte vil ta imot og legge dette på plass og sende med
hjem ved dagens slutt.
Henting skjer ved merket grind (avdelingsnavn). Ring barnehagen 5 minutter før du ankommer, så vil
vi gjøre barnet klart og følge det til grinden.

DAGSRYTME OG ORGANISERING
Mumidalen
Fravær skal registreres av foreldre i kidplan daglig, gjerne dagen før.
Barna vil deles inn i 3 grupper som knyttes til faste voksne gjennom hele uka. Dette gjelder lek,
spising, stell, påkledning og soving. De vil få leke sammen, men fortrinnsvis i små grupper.
Fokus vil være å skape trygge og gode dager for barna, hvor det vil være rom for nærhet og omsorg
slik det skal være.
Det vil være lite rom for kommunikasjon ved bringe og hentesituasjonen, men vi vil bruke kidplan for
formidling og dialog ved behov. Det er også mulig å ta kontakt på telefon hvis det er ønskelig.
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Det vil være mye utetid slik veilederen anbefaler. Viktig med gode klær for uteleik tilpasset vær og
vind.

Hundremeterskogen
Fravær skal føres i kidplan av foreldre, gjerne dagen før.
Ved inngangen ringer dere på klokka som er satt opp. Dere vil bli møtt av en ansatt i døra. Gå ikke inn
før den ansatte åpner.
Barna vil deles inn 4 grupper, hvor 2 og 2 grupper vil samarbeide. Gruppene vil ha faste voksne
gjennom hele uka. Dette gjelder lek, spising, stell, soving og utetid/tur.
Alle barn på Hundremeterskogen skal ha tursekk med matpakke (lunsj) og drikkeflaske hele uka!
2 grupper starter dagen ute (leveres ute) og 2 grupper er inne. Gruppene bytter i løpet av dagen,
men de vil aldri være alle 4 grupper inne til samme tid.
Lekemateriellet er redusert og leker blir fordelt og følger gruppene både ute og inne.
Det vil ikke bli mye tid til kommunikasjon ved bringing og henting, så ved behov for mer dialog eller
informasjon vil kidplan bli brukt. Det er også mulig å ringe oss.
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Blåbærskogen
Fravær skal registreres av foreldre i kidplan daglig, gjerne dagen før.
Barna deles i 4 grupper, og 2 og 2 samarbeider. Skolestartere for seg og ulver for seg. De vil ha faste
voksne som følger gruppene gjennom uka, på tur, spising, toalett/garderobe og aktiviteter.
Begge gruppene skal møte opp ute. Foreldre får følge barnet til utegarderoben (knagger i
vindfanget), den ansatte tar imot skiftekasse og tar denne inn i garderoben.
Leker/lekemateriell følger gruppene gjennom hele uka.
Alle gruppene skal på tur daglig, Ulver og skolestartere hver for seg. Avgang fra barnehagen er 0930,
og da MÅ ALLE være på plass ferdig spist og påkledd. Alle skal ha med seg sekk, som inneholder
matpakke, skiftepose, drikkeflaske og termos.
Alle barna skal ha hansker/votter tilgjengelig. Vi holder på de gode trafikksikre rutinene våre, og går
to og to hånd i hånd på tur. Da vil vi at de skal ha votter/hansker på. Det blir faste turkompiser.
Fokus er på trygghet, nærhet og gode felles opplevelser!

Vi forventer at alle foreldre setter seg godt inn i de retningslinjene som gjelder, og sammen vil vi
kunne skape en god og trygg koronafri barnehagedag for barn, ansatte og foreldre.
VELKOMMEN TILBAKE!
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