
 

Informasjon til foresatte om vedvarende stenging pga. koronapandemi  
 
Regjeringen har bestemt at barnehager, skoler og SFO skal fortsette å holde stengt.  
Stengingen gjelder foreløpig til og med 13/4. Hensikten med regjeringens tiltak er å hindre 
smittespredning i befolkningen. Det er derfor viktig at alle innretter seg etter de tiltakene som er 
iverksatt fra nasjonale myndigheter.  

Følgende grupper har fortsatt rett til tilbud: 

1. Barn med særlig omsorgsbehov. 
2. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.  

En del av dere har benyttet tilbudet, andre har funnet alternative løsninger. Barnehagene og skolene 
er åpne for familier i gruppe 1 og 2, og vi oppfordrer dere til å ta kontakt med barnehagen/skolen 
dersom dere lurer på om dere er i en av gruppene. Vi presiserer at gruppe 1 ikke bare gjelder barn 
med behov for spesiell oppfølging, men også barn i familier som er i en særlig utfordrende situasjon 
nå. 
 
Utfyllende informasjon om tilbudet fra barnehager og skoler i perioden, vil komme i løpet av de 
nærmeste dagene. 
 
Dette er en annerledes og krevende hverdag for mange. Kommunen har åpnet telefonlinjer hvor det 
er mulig å henvende seg for foreldre og barn. Følgende ble lagt ut på kommunens hjemmeside i dag: 
 
Er det vanskelig å være en trygg voksen? 
 
Ring våre medarbeidere på telefon 940 12 976 mellom kl. 09.00-15.00 hverdager 
 
 Alle familier opplever endringer nå. Langvarige endringer av hverdagen kan skape utfordringer. Det 
kan oppstå krangling og konflikter, og flere kan trenge råd om hvordan gjøre dagen god. Dersom du 
er en voksen som trenger å snakke med noen om å være en trygg voksen for barna dine i en uvant 
situasjon, kan du ta kontakt med erfarne medarbeidere fra enhet familie og helse på telefon 940 12 
976 mellom klokken 9-15 mandag-fredag. Ring eller send melding. Ved kø blir du ringt opp igjen. Barn 
og ungdom kan også ta kontakt! Dersom du er bekymret for omsorgen for ditt eller andres barn kan 
barneverntjenesten kontaktes på 96943155 på dagtid mandag til fredag 8-15 og barnevernvakta på 
116 111 resten av døgnet og i helger. 
 
For øvrig viser vi til relevant informasjon i kanalene under. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert 
gjennom disse og følge myndighetenes anbefalinger knyttet til hygiene og smitteforebygging. 
 

 Helsenorge.no 
 Rælingen kommunes hjemmeside 

 
 

 
 
 


