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Retningslinjer for ulike faser i Koronapandemi 
 

Formål: Begrense utbrudd av Covid-19 
 

Oversikten må sees i sammenheng med de til enhver tid oppdaterte råd fra myndighetene. 
 

  

Grønn 
 

 

Gul 
 

 

Rød 
 

Sykdom Ingen syke skal møte i barnehagen.  
Ved gjennomgått infeksjon kan barn 
og voksne komme tilbake når 
allmenntilstanden er god. 
Ved sykdom i bhg: Følge flytskjema i 
veileder 

Ingen syke skal møte i barnehagen. 
Ved gjennomgått infeksjon kan barn 
og voksne komme tilbake når 
allmenntilstanden er god. 
Ved sykdom i bhg: Følge flytskjema i 
veileder 

Ingen syke skal møte i barnehagen. 
Alle syke skal være hjemme ett 
symptomfritt døgn 
Ved sykdom i bhg: Følge flytskjema i 
veileder 

Håndhygiene  Hånddesinfeksjon ved innganger  
Rutinemessig håndvask 
Våtservietter/hånddesinfeksjon på 
tur 

Hånddesinfeksjon ved innganger  
Rutinemessig håndvask 
Våtservietter/hånddesinfeksjon på tur 

Hånddesinfeksjon ved innganger 
Rutinemessig håndvask 
Våtservietter/hånddesinfeksjon på tur 

Hostehygiene God hostehygiene God hostehygiene God hostehygiene 

Renhold  Normalt renhold 
 
 
 
Leker tas ikke med hjemmefra 

Forsterket renhold 
Kontaktflater rengjøres 1 g/dag 
Lekene vaskes før deling mellom 
kohorter 
Leker tas ikke med hjemmefra 

Forsterket renhold m/ansvarsfordeling 
Kontaktflater rengjøres 2 g/dag 
Plan for regelmessig vask av leker 
 
Leker tas ikke med hjemmefra 

Barn: 
Kontakt-
reduserende 
tiltak  

Ingen kohortinndeling Avdelingskohorter 
Faste kohorter innenfor åpningstiden 
To kohorter samarbeider 
Tilstrebe avstand mellom kohorter 
Unngå trengsel 
Uteområdet deles i soner 

Mindre kohorter 
Faste ansatte per kohort 
Sikre avstand mellom kohorter 
Unngå trengsel 
Regulering i bruk av rom 
Uteområdet deles i soner 
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Ansatte: 
Kontakt-
reduserende 
tiltak 

Unngå fysisk kontakt, 1 m avstand 
 
 
Følge basale smittevernrutiner ved 
arbeid på tvers av avdelinger/bhger 

Unngå fysisk kontakt, 1 m avstand 
 
 
Følge basale smittevernrutiner ved 
arbeid på tvers av avdelinger/bhger 

Unngå fysisk kontakt, 1 m avstand 
Ingen bruk av håndsmykker 
Begrense fysisk møteaktivitet 
Intet arbeid på tvers av 
avdelinger/bhger 

Foresatte: Ordinær henting/levering med 1 m 
avstand 
 
 
Foreldresamtaler, foreldremøter og 
andre felles samlinger kan 
gjennomføres ihht anbefalinger 

Overgang hjem/barnehage ved 
inngang/garderobe 
Ute- og skiftetøy kan lagres i 
garderoben 
Foreldresamtaler og foreldremøter kan 
gjennomføres ihht anbefalinger 

Overgang hjem/bhg ved inngang/port 
 
Ute- og skiftetøy kan lagres i 
garderoben 
Ingen foreldremøter eller samlinger 

Tilvenning Som normalt Flere barn og foresatte kan være 
sammen med barna samtidig 

Tilvenning av ett og ett barn per 
kohort 

Organisering  Vanlig organisering av bhg-
hverdagen 

Begrensinger i organiseringen 
Begrenset deling av materiell 
Økt utetid 

Sterke begrensninger i organiseringen 
Sterk begrenset deling av materiell 
Økt utetid 
Bruk av alternative innerom 
Alternerende oppmøte/hentetidspunkt 

Måltider Barn skal ikke dele mat 
Frokost: Medbrakt mat 
Lunsj: Medbrakt mat 
 
Barnehagen serverer drikke, frukt og 
grønnsaker til alle måltider. 

Barn skal ikke dele mat 
Frokost: Medbrakt mat 
Lunsj og frukt: Medbrakt mat 
 
Medbrakt vann på flaske 
Barn spiser i kohorter 

Barn skal ikke dele mat 
Frokost: spises hjemme 
Lunsj og frukt: Medbrakt mat 
 
Medbrakt vann på flaske 
Barn spiser i kohorter 

 
Åpningstider 
 

 
9,5 t (07.00 – 16.30) 

 
9 t (07.30 – 16.30) 

 
7 t 

 


