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Erfaringer med smittevernveilederne i 

barnehage og på barnetrinn  

1. INNHENTING AV ERFARINGER 

De nasjonale smitteveilederne skal være dynamiske dokumenter som det er mulig å gjøre 

endringer i etter erfaringer fra den praktiske barnehage- og skolehverdagen (1. til 4. trinn). Vi 

ønsker organisasjonenes innspill til konkrete endringer i smittevernveilederne for barnehagene og 

barnetrinnet. 

Frist for tilbakemelding er 6. mai. 

 Blir innholdet formidlet godt? 

Innholdet er konkret og lett forståelig. Usikker på hvor lett omsettelig rådene/reglene har vært 

for barnehagene, da FUB ikke har førstehåndskjennskap til dette. Bra med ferdig utarbeidet 

sjekkliste. 

 Er det uklarheter i veilederne? 

FUB synes ikke veilederen inneholder noen uklarheter. 

 Er det behov for justeringer? 

Kapittelet om Redusert kontakthyppighet mellom personer, tredje avsnitt, beskriver 

hvordan to kohorter kan samarbeide. Dette vet FUB har skapt en del usikkerhet og forvirring 

blant foreldre, også fordi kohortenes sammensetning i praksis kan endres hver uke. Et eksempel 

fra en henvendelse fra en forelder, beskriver hvordan en barnehage med flere søskenpar 

«utsettes» for mange ulike nærkontakter ila av bare en uke. For eksempel kan ett søsken være 

inndelt i en kohort som samarbeider med en av barnehagens andre kohorter, mens det andre 

søskena er inndelt i en tredje kohort som med samarbeid med en fjerde kohort. Dette 

søskenparet eksponeres således for mange møter og nærkontakter mellom ulike barn ila uken, 

det samme søskenparet eksponeres også for hverandre etter endt barnehagedag. 

Måten barnehagen løser inndelingen i kohorter på og muligheten for samarbeid varierer sikkert 

en del fra barnehage til barnehage, og barnehagene kan løse dette forskjellig samtidig som de 

holder seg innenfor veilederens anbefalinger. Samtidig fører disse måtene å organisere på til 



flere logiske brist for hva som er fornuftig og tilrådelig. Det er mulig veilederen må bli tydeligere 

og strammere på dette punktet. 

 Er det tilstrekkelig støtteressurser til veilederne? 

FUB mener det virker som støtteressursene til veilederen for barnehage er tilstrekkelig, men 

synes det er vanskelig å uttale seg på vegne av barnehagens eier og ansatte. FUB synes det er 

positivt med en egen side for informasjon til barnehageforeldre og at denne er tilgengelig på flere 

språk. 

 Hvordan vurderer dere handlingsrommet som veilederne gir? 

Se vår tilbakemelding i punkt 3. I eksempelet FUB her beskriver, så kan det virke som 

handlingsrommet har blitt litt for stort. Ellers savner FUB at veilederen sier noe om behovet for 

redusert åpningstid, slik at de ansatte både får ivaretatt barnas behov for et trygt og godt 

pedagogisk tilbud OG smitteverntiltakene. 

I veilederens innledning står det: Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser. Det 

betyr at veilederen legger til grunn at åpning av barnehagene kan skje innenfor rammen av 

gjeldende regelverk og finansiering, inkludert forskrifter med hjemmel i koronaloven. 

Her opplever FUB skulle gjerne ha sett at myndighetene hadde sagt noe om åpningstid. 

Veilederen indikerer dessuten at gjenåpningen med alle de forholdsregler som må tas, skal kunne 

gjennomføres uten ekstra finansiering. Dette mener FUB er uheldig, fordi det kan skape press på 

eier/ansatte og forventninger fra foresatte. 

FUB mener dessuten at veilederen også bør si noe om hvordan en kortere åpningstid skal påvirke 

foreldrebetalingen. FUB har mottatt flere henvendelser fra foreldre, som opplever det urimelig at 

de skal betale full barnehageavgift for et redusert tilbud. Spesielt der tilbudet holdes redusert 

over lengre tid og ikke bare som en midlertidig løsning over en kort periode. FUB mener at det 

her er behov for en klargjøring om forskriften gjelder heltids-/deltidsplass og betaling. Dette kan 

føre til behov for evt. ekstra finansiering til barnehageeier hvis deler av foreldrebetaling reelt 

skulle falle bort. 

FUB har også mottatt henvendelser og spørsmål fra foreldre i samfunnskritiske jobber, og 

spesielt der denne type arbeid fører til behov for å ha barnet i barnehagen utover den reduserte 

åpningstiden. Foreldre blir møtt med at dette er utfordrende for barnehageeier å få til med den 

bemanningen og de ressursene de har til rådighet. Spørsmålet blir hvem det er som skal belastes 

for ekstra utgifter i slike situasjoner. 



 Er det praktiske og/eller organisatoriske forhold som får betydning for gjennomføringen 

av smitteverntiltakene og som ikke omtalt i veilederne? 

Viser til punkt 5 og FUBs tilbakemelding. Det kreves en stor innsats og mye ressurser fra de 

ansatte for å ivareta smitteverntiltakene. Dette har ført til at mange barnehageeiere har sett seg 

nødt til å redusere åpningstiden, men dette gjelder ikke for alle barnehager. Veilederen bør ta 

opp i seg behovet for redusert åpningstid for alle barnehager, slik at de ansatte både kan tilby et 

kvalitativt godt pedagogisk tilbud til barna og smitteverntiltakene. 

I veilederens kapittel Redusert kontakthyppighet mellom personer, står det i fjerde avsnitt: 

Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte som kan være 

tilstede i samme rom. For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, må det legges opp til økt 

bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Dette har gitt utfordringer for barnehager i Nord som 

ennå har store snømengder og hvor dette fører til redusert mulighet for bruk av uteområdene 

slik veilederen legger opp til. 


