
 

                                                                                                                                                 22. april 2020 

Informasjon om videre åpningstid i barnehagene 
 
Barnehagene har nå vært åpne i tre dager. Mellom 60 og 65% av barna har vært i 
barnehagen. Våre erfaringer er gode. Barnehagene har jobbet svært godt med å utarbeide 
og implementere de omfattende nye smittevernsrutinene på kort tid. Vi vil også rette en takk 
til dere foreldre som, med å være tålmodig og positivt innstilte, har bidratt til at de første 
dagene har fungert godt.  

Barnehagene har daglig en gjennomgang av hva som har fungert og hva som må justeres, 
og det er mye nytt å forholde seg til. Vi ser derfor at det var lurt å starte med korte dager. Vi 
regner med at det blir opp mot fullt oppmøte av barn fra neste uke, og barnehagene har 
meldt at de trenger resten av uken til å være helt sikre på at de er klare for forsvarlig drift 
også med fulle barnegrupper. 

VIDERE TILPASNINGER AV TILBUDET: 

Det vil, også i det videre, være nødvendig med tilpasninger for å sikre at tilbudet vi gir er 
trygt og i tråd med nasjonale føringer. 

Åpningstider: 
Torsdag og fredag denne uken fortsetter vi med åpningstid 08.30-15.00.  
Fra og med mandag 27/4 er alle barnehagene åpne fra 08.00-15.30 
 
Foresatte i samfunnskritiske yrker: 
For foresatte i samfunnskritiske yrker vil barnehagene, så langt det er mulig og forsvarlig, 
legge til rette dersom dere får utfordringer med de reduserte åpningstidene. Ta kontakt med 
barnehagens leder.  
 
Levering og henting av barn: 
Det vil fortsatt være nødvendig å regulere situasjonen rundt levering og henting av barn i 
større grad enn tidligere. Dette er for å ivareta smittevernhensyn og unngå store 
ansamlinger av voksne, begrense kontaktpunkter osv. 

Lokale tilpasninger: 
Det som er beskrevet over er rammen. Hver enkelt barnehage må også gjøre sine 
tilpasninger i forhold til hvor mange ansatte de til enhver tid har til disposisjon, hvilke lokaler 
de har til rådighet osv. Barnehagen vil holde dere løpende orientert om dette.  
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