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Informasjon til foresatte og ansatte i forbindelse med gjenåpning 

av barnehager og skoler  
 

Barnehager og skoler ble stengt fra 13. mars som et tiltak for å stoppe spredning av Covid-19.  

Nå er målet å åpne samfunnet litt etter litt, og regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager 

fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april.  

 

Gjenåpningen av barnehager, skoler og SFO skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige 

smitteverntiltak på plass. Foresatte og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en 

forsvarlig måte.  

 

Helse kommer først, og er det viktigste nå når barnehagene og skolene igjen åpnes. Det er 

utarbeidet veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte, disse beskriver tiltak for å 

begrense smittespredning blant barn og ansatte.  

 

De tre viktigste smitteverntiltakene er: 

1. Ansatte og barn som kan være smitteførende og er syke, skal holde seg hjemme. 

2. Barnehagene og skolene skal legge til rette for god personlig hygiene som håndvask og 

godt renhold. 

3. Gruppestørrelser og kontaktmønstre skal reduseres, slik at ikke alle har kontakt med alle. 

Barn i barnehage og skole 

Norsk barnelegeforening vurderer at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn 

generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar. På bakgrunn av 

dette mener barnelegeforeningen at barn og unge som har følgende kroniske sykdommer, kan 

møte i barnehage og skole som vanlig: 

⬧ Barn og unge med diabetes 

⬧ Barn og unge med velkontrollert astma 

⬧ Barn og unge med allergi 

⬧ Barn og unge med epilepsi 

⬧ Barn og unge med Downs syndrom 

⬧ Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt 

⬧ Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom 

⬧ Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har 

stabil sykdom 

⬧ Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-

19, kan barnet møte i barnehage/skole som normalt. 
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Når skal barn ikke møte i barnehage/skole 

⬧ Barn skal ikke møte i barnehage/skole selv med milde luftveissymptomer og 

sykdomsfølelse. De skal holdes hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 

⬧ Barn eller foresatte som har påvist korona-smitte, skal følge gjeldende karantene- og 

isolasjonsregler. 

 

Foresatte med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til barnehage/skole. 

Tilrettelegging for barn i risikogrupper eller som har nære pårørende i 

risikogruppene 

Barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper kan få unntak fra 

plikten til å gå på skole for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få 

fjernundervisning.  

 

Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet vurderer at det kan være enkelte grupper av 

barn hvor tilrettelagt undervisning i hjemmet kan tilbys ut fra et føre-var-prinsipp. Dette er barn 

som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner. Det er også viktig 

å understreke at disse skal få tilbud om tilrettelagt undervisning i hjemmet, men kan likevel 

velge å møte i barnehagen og på skolen. 

 

Barnelegeforeningen har utarbeidet en liste over aktuelle diagnosegrupper for barn fra ett til og 

med 18 år, hvor tilrettelagt undervisning kan vurderes. Hele vurderingen fra Norsk 

barnelegeforening kan du lese her. 

 

Tilrettelegging for barn og unge skal vurderes fra et helhetlig perspektiv hvor nytten av 

tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barn får ved å miste 

viktig sosial og faglig utvikling: 

 

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes 

hjemme.  

Barn i barnehage 

⬧ Senest 27. april skal Meløy kommune gi tilbud til barnehagebarna.  

⬧ Av smittevernhensyn kan det være behov for å justere åpnings- eller oppholdstider eller 

behov for å regulere hvor mange barn som skal være til stede samtidig i barnehagen.  

⬧ Meløybarnehagene vil ha åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.00. 

⬧ Ulemper ved redusert åpningstid må løses i samarbeid med arbeidsgiver som en del av 

den nasjonale dugnaden.  

⬧ Barn med særlige omsorgsbehov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk 

funksjon, skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver 

redusert. Barnehagene skal tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp 

til.  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf
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⬧ For barn som mottar tilbud i barnehage fra tilbudet åpnes i perioden 20. - 27. april gjelder 

avtalt betaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Brukere vil faktureres fra det 

tidspunktet de mottar tilbud fra barnehagen, uavhengig av om de velger å benytte seg av 

tilbudet. 

⬧ Barn som er i risikogruppen og derfor ikke kan benytte barnehageplassen, kan ifølge 

vedtektene få permisjon eller fratrekk i betalingen ved langvarig dokumentert sykdom.  

⬧ Dersom det foreligger legeerklæring på at barnet ikke kan gå i barnehage, kan foresatte 

ha rett til omsorgspenger forutsatt at antall omsorgsdager ikke er brukt opp.  

⬧ Foresatte som ønsker å fortsatt holde barnet hjemme uten legeerklæring, har ikke rett til 

omsorgspenger. 

Å holde barn hjemme fra skolen 

⬧ Når skolene åpner, skal elever som ikke er i risikogruppen eller som har foresatte/søsken i 

risikogruppen, møte på skolen. 

⬧ Dersom foresatte mener barnet ikke skal være på skolen, må det leveres legeerklæring.  

⬧ Foresatte som ønsker å holde barn hjemme fra skolen når det ikke foreligger 

legeerklæring, vil ikke ha rett til omsorgspenger. 

⬧ Foresatte som ikke har legeerklæring og likevel ønsker å holde barnet hjemme fra skolen, 

må skrive barnet ut av skolen og foresatte må selv ivareta opplæringsplikten. Skjema for 

utmelding finner dere her. 

⬧ Det kan ikke forventes at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme.  

 

⬧ I de tilfellene hvor barn ikke kan være på skolen fordi de er i risikogruppen selv eller har 

foresatte i risikogruppen, skal skolene på best mulig måte legge til rette for at også de 

som er hjemme kan delta i opplæringsaktiviteter. 

 

 

https://meloy.kommune.no/globalassets/dokumentarkiv/barnehage-og-skole/administrasjon-oppvekst/utmeldingsskjema.pdf
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Aktuelle lenker 

 

❖ Regjeringens informasjon om gjenåpning av barnehager og skoler 

 

❖ KS – informasjon om korona, spørsmål og svar 

 

❖ KS – informasjon om gjenåpning av barnehager 

 

❖ Veileder om smittevern i barnehager  

 

❖ Veileder om smittevern i skoler, klassetrinn 1-7 

 

❖ Veileder om smittevern i skoler, ungdomsskole og videregående skole 

 

❖ Koronainformasjon til ansatte i barnehagen (kun tilgjengelig for ansatte i Meløy kommune) 

 

❖ Koronainformasjon til ansatte i skolen (kun tilgjengelig for ansatte i Meløy kommune) 

 

❖ Folkehelseinstituttet - risikogrupper 

 

❖ Norsk barnelegeforening – vurdering i forbindelse med gjenåpning av barnehager og 

skoler 

 

❖ Nav - informasjon om sykemelding i forbindelse med koronavirus 

 

❖ Informasjonsvideo fra YouTube 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gradvis-apning-av-barnehager-skoler-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter/id2697077/
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/barnehage-og-unge/ofte-stilte-sporsmal-om-gjenapning-av-barnehager/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager
https://www.fhi.no/contentassets/2210f502c24e4a81b496c1eadd806415/veileder-skoletrinn-1-7.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/8fe48d60238c47709d52cf2ad6cd527d/veileder-for-ungdomskole-og-videregaende-skole.pdf
https://www.veilederen.no/Veilederen/Barnehage/aktuelt/korona/?ListMode=0
https://www.veilederen.no/Veilederen/Skole/aktuelt/korona/?ListMode=0
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-8
https://www.youtube.com/watch?v=R-UFnDLCoSc&feature=share&fbclid=IwAR2BN3zEjQLKud85mw3_dfigr-cQMktbxIBWBViQdjOhOdICYUyE6a38VfQ

