
Beredskapsplan Covid-19 for Berlevåg barnehage 

Målsetting med beredskapsplan er å sikre at barnehagen er i stand til å trappe opp og ned 

på tiltak ut ifra smittesituasjon, formidle råd og veiledning fra Nasjonale Myndighetene. 

Beredskapsplanen skal sikre forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale 

myndigheter ut ifra smittesituasjon til enhver tid. Myndighetene har laget tre nivåer som i 

et trafikklys. Det er fortsatt barnehageloven som regulerer rammene for barnehagene. 

Om smittesituasjon 

Nye studier viser at barn og unge smittes i mindre grad av Covid-19 og de som er syke, 

smitter ingen eller veldig få. Det er sjelden at barn smitter andre barn og smitten fra barn 

til voksne forekommer først og fremst innen samme husholdning. Ungdom smitter andre i 

større grad enn barn. 

Smittevernsituasjonen kan endre seg raskt og derfor har nasjonale myndigheter satt tre 

nivåer som vi skal forholde oss til. Det er ikke opp til den enkelte barnehageeier eller 

barnehage å vurdere hvilke tiltak som skal legges til grunn for nivå vi er på. 

 

Trafikklys: 

Grønt Nivå: Barnehage hverdagen vil være som normalt, men vi som jobber i barnehagen 

unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom. 

Gult Nivå: Hele avdelinger kan være samlet, og alle barn skal få et fulltidstilbud. 

Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre. Barna vil ha en fast ansatt 

for sin gruppe. 

Vi som jobber i barnehagen, unngår håndhilsning og klemming oss imellom. 

Rødt Nivå: Barna vil bli delt i mindre grupper. Det er mulig at vi må ha kortere åpningstid i 

barnehagen, og det kan være nødvendig at foreldre møter barna på ulike tider. Vi holder 

god avstand til grupper vi ikke samarbeider med. Uteområde vil bli delt opp for å skille 

gruppene fra hverandre, og barna vil være mye ute, Vi som jobber i barnehagen ungår 

håndhilsning og klemming. 

Berlevåg barnehage er en beredskapsbarnehage og vil under utbrudd ha tilbud til barn 

med foreldre i samfunnskritiske jobber. 

Vi har laget rutiner for vask i gult og rødt nivå. Det skal sprites og vaskes ofte og håndvask 

skal foregå når alle kommer om morgenen, når alle skal spise og når alle har vært på do, 

samt når alle drar hjem 

I gult nivå deler vi uteområde og prøver å holde oss avdelingsvis. Vi har faste plasser og 

fast personal så godt det lar seg gjøre. Vi har ikke servering av mat daglig-foreldre må ha 

med matpakke og frukt. Leker vaskes hver uke og spiting av inventar etter behov. Barna 

skal være i en kohort som er avdelingsvis ute og inne. 



I rødt nivå deler vi avdelingene inn med møbler eller teip. Barna har faste kohorter 

Slik det ser ut i Berlevåg barnehage er at hver avdeling blir delt i to med faste. Barna har 

faste plasser, hver kohort har hver sin do, Barna blir levert og hentet mest mulig ute. Det 

skal ikke være mer enn 5 sto inne ved henting og levering. Vi har faste plasser og fast 

personal så godt det lar seg gjøre. Vi har ikke servering av mat daglig- foreldre har med 

matpakke og frukt. Inventar sprites daglig og leker byttes ikke mellom avdelingene. 

Vi har digitale møter og vurdering av hjemmekontor om mulig for kontorarbeid. 

I begge nivå skal ikke barn ha med egne leker hjemmefra. Hvis barna har en egen 

kosebamse for å sove, kan barna ta med disse. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles 

med andre barn i barnehagen. 

Vikarlista er utvidet fra barnehagestart 20/21 og vi har stabilt fast personal i alle gruppene. 

Det er laget en liste over barn som har foreldre i samfunnskritiske jobber og barn som har 

et særskilt omsorgsbehov. 

Vi må sammen med Barnehagemyndigheten avgjøre om vi skal ha redusert åpningstid i 

Rødt nivå. 

Barnehagen er oppdatert på smittesituasjonen og kan umiddelbart flytte seg opp og ned i 

de ulike nivåene. 

Barnehagen har informasjon på ulike språk slik at foreldre med annet morsmål forstår 

situasjonen barnehagen er i. 

Barnehageeier sørger for at det er nok nødvendig utstyr i begge nivåene. 

 

 

 

 

 

 

 


