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Informasjon om smittevern i DRONNINGÅSEN barnehage 

 

Kjære foreldre/ foresatte! 

 

Ut i fra korona-utbruddets utvikling, vil det være ulike tiltak som iverksettes i vår 

barnehage. Vi er nå over på rødt nivå i trafikklysmodellen som er presentert i 

«veilederen om smittevern i barnehager under Covid-19», noe som gir endringer i tiltak 

både for barn, ansatte og foresatte. 

Fra og med 15.04.2021 gjelder tiltakene på rødt nivå.  

Det innebærer en åpningstid for barnehagen 0800-1515. 

 

Hva vil dette si for barna? 

Det blir endringer i hvordan vi organiserer oss, og det vil i hovedsak være disse 

endringen i vår barnehage: 

• Vi deler barna inn i mindre kohorter.  

• Det blir faste ansatte i hver kohort 

• Barna blir levert og hentet av foresatte utenfor barnehage sin port i møte med 

en fast ansatt. Dere må sende melding ved levering og henting så vil vi komme ut 

å hente deres barn. 

• Dere vil få egen informasjon fra deres respektive avdeling.  

 

 

 

I vår barnehage vil vi være spesielt opptatt av: 

• at ingen syke møter i barnehagen 

• å vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask 

• å ha et forsterket renhold i barnehagen 

• de store avdelingene vil være mer ute med barna i tiden fremover 

Vi skal fremdeles ivareta ditt barns behov for omsorg og sørge for at alle barn opplever 

trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna – 

ikke minst under denne pandemien. 

Viktig informasjon til deg som foresatt: 

• Levering og henting av barn skjer utenfor porten i barnehagen. Barna blir levert 

på ettermiddagen i utetøy dersom vi er ute.  

• Dersom barnet ditt har symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere 

ikke møte i barnehagen. Det er viktig at barna er hjemme i minst ett døgn etter 

at de har blitt symptomfrie.  
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• Dersom barnet er i karantene, eller nær familie ønsker vi at dere gir oss 

informasjon om dette.  

• Hvis barnet blir syk i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg 

gjøre. 

• Barna bør ikke ta med egne leker. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å 

sove, kan dere ta med denne.  

 

Vi vil til slutt takke alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og for at dere 

bidrar til at vi videre skal ha det trygt og godt i barnehagen. 

Har du spørsmål eller innspill til oss? Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon. 

 

På vegne av alle oss i Dronningåsen barnehage 

Linda N. Dahl. 

Tlf: 906 94 783.  

Mail: linda@dronningaasen.no 

 


