Tilpasning/tiltak Skogstua barnehage «trafikklysmodellen»
På Skogstua forholder vi oss til informasjon sendt fra oppvekstkontoret (Trondheim Kommune),
følger selv med på farenivå i landet/kommunen gjennom media/nett. Ved mistanke om covid-19
smitte skal mobil 948 14 339 kontaktes for oppmelding til prøvetaking. Vi benytter oss også av
kontakt med smittevernkontoret ved spørsmål vi ikke finner svar på andre steder, telefon 72540850.
Informasjon av interesse for foresatte videresendes på epost og ved mistanke om smitte i
barnehagen skal de raskt varsles via mobil/tekstmelding. Vi følger farenivå tilsvarende barnehager i
Trondheim Kommune, men legger også ved grønt nivå oss på en mer restriktiv
hygiene/rengjøringslinje.
Barn med mistenkt covid-19 smitte oppstått i barnehagen skal raskt isoleres fra de andre, under
tilsyn av en voksen med munnbind i et luftig rom/utendørs til henting. Ansatte som blir syke med
mistenkt covid-19 smitte i arbeidstiden skal så snart som mulig forlate barnehagen og dra hjem uten
bruk av offentlig kommunikasjon. Gjenværende ansatt(e) har ansvar for barna og skal i samarbeid
med eier kontakte foresatte, ta kontakt med koronatelefonen/smittevernkontor og vurdere stenging
av barnehagen på grunn av eksponering for smitte. Nøye vask av gulv, berøringsflater og
kontaktpunkt. Gjeldende prosedyrer følges med hensyn til testing, fravær og når syke kan tilbake til
barnehagen.
Det er innhentet informasjon fra foreldre om hvem som har kritiske yrker og dermed har krav på
åpen barnehage ved en evt. ny nedstenging. Vi har per i dag ingen barn med spesielle behov eller
familiesituasjoner som gjør at de har et omsorgstilbud utover det vanlige under covid-19 pandemien.
Vi har fast ansatt barnevernspedagog.
•

Ved grønt nivå går barnehagehverdag, turer og sammenkomster/møter samt åpningstid og
henting/levering som normalt. Det er uansett økt fokus på renhold/hygiene, avstand og
sykdom.

•

Ved gult nivå har vi ekstra renholds/hygieneliste som henger opp (den brukes for sikkerhets
skyld også ved grønt nivå til en vaksine kommer eller smittesituasjonen på verdensbasis er
under kontroll) i tillegg til vanlige rengjøringsrutiner internkontroll. Det er ekstra fokus på
håndvask/antibac ved ankomst til barnehagen, når man kommer inn etter utetid, før måltid,
etter host/nys, før matlaging/matsituasjon og etter stellesituasjon/søppelhåndtering. Vi har
antibac både ved grinda og i yttergang (i tillegg til kjøkken og bad), alle som kommer inn skal
bruke det. Det er også økt bruk av antibac/våtservietter på tur/uteområde.
Gulv og alle overflater/kontaktpunkter vaskes to ganger daglig og ekstra ved behov.
Stelleplass, toalett/potter rengjøres etter hvert bruk (bruk av hansker, engangs stellematte
og forkle). Vanlige rengjøringsmidler evt. iblandet litt klor benyttes. Leker vaskes/settes bort
etter bruk, få leker i gangen (se vaskerutiner i internkontrollperm). Uteleker spyles hver dag.
Spisesmekker/maleforklær vaskes etter hver bruk. Vi har egne kluter/forklær til ulike
oppgaver, de vaskes hver ettermiddag. Barnas tepper/poser oppbevares på egne plasser.
Smokker oppbevares helst i vogn, alternativt i egen kurv i yttergang.
Ansatte har egne dager til håndtering/tilberedning av barnas mat. De har annenhver dag
ansvar for alle måltid, annenhver dag ansvar for bleieskift, renhold og søppelhåndtering. Økt
fokus på hygiene ved matsituasjon ved bruk av hansker ved tilberedning/servering i tillegg til

kjøkkenforkle. Rengjørings/hygienerutiner henger opp i barnehagen.
Vi har inntil seks barn i barnehagen dette året, med to faste ansatte og ekstra hjelp tirsdag og
fredag. Ved gult nivå er det derfor ikke behov for å dele i mindre grupper, men vi plasserer
med avstand rundt bord eller i vogn/dissa. Ansatte skal holde avstand til hverandre hvis
mulig. Vi har ikke samarbeid med andre barnehager, unødvendig besøk eller foreldreopphold
i barnehagen ved gult nivå. Foreldre skal være inne i barnehagen minst mulig (spesielle
avtaler ved tilvenning) men kan sjekke egne hyller og oppholde seg i yttergang ved behov.
Hensyn skal utvises dersom flere leveres/hentes samtidig og én meters avstand overholdes
til andre foreldre. Syke foreldre skal ikke levere/hente i barnehagen. Sammenkomster og
møter vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen i kommunen og antallet aktuelle
deltagere. Byturer/museums/bibliotekbesøk og bruk av offentlig transport avlyses/utsettes
ved gult farenivå.
Ingen som er syke skal møte i barnehagen. Foreldre er gjort oppmerksom på å hyppig
vurdere barnas allmenntilstand da de selv er for unge til å kunne varsle om sykdomsfølelse.
Vi har lav terskel for hjemsending ved oppstått sykdom eller dårlig allmenntilstand, og ved
mistanke om covid-19 skal barnet isoleres og foresatte skal kontaktes for henting. Se akutt
sykdom barn/ansatte omtalt først i skrivet. Ved mistanke om covid-19 eller smitte blant
nærkontakter skal offisielle regler følges med hensyn til karantene/isolasjon. Økt utetid og
vurdering av turmål i forhold til samlinger av folk.
•

Ved rødt nivå går hygiene og renhold som ved gult nivå, men med ytterligere økt fokus. Det
er økt fokus på avstand mellom ansatte og aktuelt å dele gruppa i to, med en ansatt på hver
gruppe og bytte på bruk av inne/uteområde. Vi følger anbefalinger om størrelse på kohorter
og har kun seks barn og to til tre voksne totalt på enheten. Krav til mer avstand ved
bordsituasjon.
Hver familie vil få egne bringe- og hentetider som avtales med de enkelte og henges på
inngangsdør i barnehagen/sendes på epost. Barna skal ved rødt nivå leveres/hentes utendørs
der en ansatt møter de. Foreldre skal ikke inn i barnehagen. Også turer i nærmiljøet/skogen
må vurderes i større grad i forhold til risiko for å komme tett på andre, sitte tett i vogn med
mer. Øvrige tiltak som ved gult nivå.

Ved sykdom/fravær blant de ansatte (unntak av covid-19 der barnehagen må stenge på grunn av
eksponering) kan vår ekstra ansatte øke opp sin stilling. Vi benytter oss av PVS ved behov ut over
dette, da under forutsetning av å få samme vikar over tid.
Vi sjekker jevnlig lager av munnbind, tørkepapir, våtservietter, vaskemidler, såpe og antibac. Ekstra
fokus på hyppig vask av forklær, kluter, tepper og lignende. Handling én gang per uke er ønskelig
under covid-19 pandemien.
Alle ansatte skal gjøre seg kjent med «Veileder om smittevern» og barnehagens tilpasning.

