
 
 
 

Informasjon knytt til opning av barnehagar i samband med 
koronavirus 

 
 
Kommuneoverlegen si vurdering av smitterisiko ved opning av barnehagane i 
Sunnfjord kommune 
 
Samfunnet har i stor grad vore stengt ned etter dei inngripande reguleringane som vart 
innført av regjeringa 12. mars 2020 grunna korona-krisa. Tiltaka har synt god effekt, frå og 
med 20. mars har det vore ein kraftig utflating i talet nysmitta og innleggingar på sjukehus. 
Det har ikkje vore registrert eit einaste nytt smittetilfelle i heile tidlegare Sogn og Fjordane 
sidan før påske. Smittepresset i vårt lokalsamfunn er svært lågt. 
 
Vi går no inn i andre akt i handteringa av krisa, som er like viktig som første akt; å gradvis få 
normale samfunnsfunksjonar attende i funksjon. Ein byrjar då med dei funksjonane som har 
minst risiko med tanke på ny auke i smittepresset, og som samstundes er sentrale for andre 
samfunnsfunksjonar; barnehagane frå 20. april og småskulen frå 27. april. Dette vert vurdert 
som trygt både for barna, dei tilsette og dei føresette. Det er utarbeidd en rettleiar frå 
Utdanningsdirektoratet. Denne er konkret og god i korleis ein skal løyse den nye kvardagen i 
barnehagane, og samstundes halde i hevd vedvarande smittevern.  
 
For barna sjølve er det få som kjem inn under definisjonen «risikogruppe». 
Barnelegeforeininga har utarbeidd ein god rettleiar, som det vert lenka til i rettleiaren frå 
Utdanningsdirektoratet. 
 
Barna som kjem inn under gruppe 1 - 8 i rettleiaren er alvorleg sjuke. Likevel vert risikoen og 
for desse vurdert som liten. Grunna at kunnskapsgrunnlaget om COVID-19 framleis er 
avgrensa tilrår ein at barna i desse gruppene vert individuelt risikovurdert av den barnelegen 
som er ansvarleg for barnet.  
 
Råda for tilsette gjeldande moglege risikogrupper er dessverre ikkje så konkret som den 
burde vore. Dette er meldt attende til direktoratet. Det er svært viktig for normalisering av 
samfunsfunksjonane at ein no får flest mogleg attende i sitt arbeid, og at dette vert gjort på 
ein trygg måte. Som ansvarleg for smittevernet i kommunen legg kommuneoverlegen to 
sentrale premiss til grunn for dei vurderingane som her vert gjort;  

- Det er no eit svært lågt smittepress i samfunnet 
- Det er publisert konkrete råd frå sentrale myndigheiter  

 
I samband med opning av barnehagane er det svært mykje som skal på plass av rutinar, og 
barnehagane har nye retningsliner å halde seg til. Korleis kvardagen vert organisert i 
barnehagane framover, vil kunne variere frå barnehage til barnehage. Det vil og kunne finne 
stad endringar på kort varsel dersom situasjonen rundt smitte i Sunnfjord kommune endrar 
seg. Samt dersom rettleiaren for barnehage vert endra.   
 
Hovudfokuset i barnehagane framover er å gje barna trygge rammer og omsorg. Dette til 
fordel for eit pedagogisk tilrettelagt tilbod slik barnehagane gir ved ordinær drift.  
 
For å kunne stette krava i rettleiaren til barnehage, og for å kunne ivareta barn og tilsette 
best mogeleg, vil barnehagane ha ope i tidsrommet frå klokka 08:00 – 15:30. Dette gjeld 
førebels for perioden måndag 20. april til og med fredag 24. april 2020. Opningstida kan bli 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/er-det-noen-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle-hensyn-til/barn/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/er-det-noen-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle-hensyn-til/barn/


endra etter fredag 24.04.20. Det at vi har reduserte opningstider komande veke kan verte 
utfordrande for nokre familiar. Difor er det viktig å presisere at når barnehagane opnar att 
måndag 20.04.20 skal vi gje eit tilbod til alle barna. Ikkje berre til utvalde grupper i 
samfunnet. Dette stiller heilt andre krav til oss, og til drift av barnehagetilbodet. For å kunne 
ivareta alle barna og dei tilsette i den fasen vi er i no, må vi starte med redusert opningstid og 
gradvis kome tilbake til full drift.  
 
For meir utfyllande informasjon rundt opning av barnehagane, og korleis dette vert for ditt 
barn viser eg til den einskilde barnehage i Sunnfjord kommune. 
 
Om noko er uklårt tar du kontakt med eigen barnehage.  
 
 
 
 
 
Lukke til med ny barnehagekvardag!  
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Kristine Steindal 
Kommunalsjef barnehage 
Sunnfjord kommune 
17.04.20  
 
 
 
 
 
 
 

 


