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Planlegger gjenåpning av barnehager og småskolen 
 
 
Ledelsen i Nærøysund kommune har startet planleggingen av gjenåpning av barnehager og 1.-4. 
trinn på skolene. Barnehager og skoler skal forberede seg i tråd med nasjonale retningslinjer, når 
de legges fram 
 
 
Regjeringen vedtok i påskeuken at landets barnehager skal åpnes fra 20. april, mens på skolene 
starter elevene på første til fjerde trinn den 27. april. Det er sagt at målet er at elever på øvrige 
skoletrinn vil starte opp før sommeren.  
Nærøysund kommune vil åpne alle sine barnehager som planlagt førstkommende mandag. Men 
hvordan dette skal gjøres i praksis blir først klart etter at regjeringen legger fram sin veileder for 
smitteverntiltak og øvrig kompetanseopplegg. Det er signalisert at denne vil være klar onsdag 15. 
april. Tilsvarende veileder og kompetanseopplegg for småtrinnet vil være ferdig mandag 20. april. 
 
Styrerne vil informere 
Det legges opp til at hver barnehage skal ha planleggingsmøter i forkant av åpningen. Det er styrer på 
den enkelte barnehage som avgjør når og hvordan dette skal gjennomføres. Det må skje i løpet av 
inneværende uke og etter at veilederen er klar.  
Kommuneledelsen har fått noen henvendelser fra ansatte som kan være i riskogrupper eller som av 
andre grunner er engstelig for å gå på jobb som følge av de nye tiltakene. Henvendelser av denne 
typen må også tas gjennom nærmeste leder. Eventuelt gjennom verneombud dersom det er forhold 
som angår arbeidsmiljøet. Alle avdelingene oppfordres til å holde på sine faste HMS-møter i 
forbindelse med koronasituasjonen.  
For øvrig vil kommunen komme med mer informasjon om tiltak for risikogrupper etter at de 
nasjonale retningslinjene er klare.  
 
Barnehageansatte er kritisk personell 
I forbindelse med den gradvise åpningen av skoler og barnehager så regnes nå ansatte i skoler og 
barnehager under kategorien samfunnskritiske medarbeidere. Dette gjør at de har mulighet til å ha 
sine egne barn på skolen dersom en ikke har noen som kan passe barna. Dette gjelder fra og med 
inneværende uke. De som har behov for dette tilbudet må ta kontakt med sin skole for å få et tilbud.  
Når barnehagene nå starter opp igjen så vil foreldrebetaling gjenopptas. Det vil ikke gitt fradrag fra 
dette om foreldrene holder barna sine hjemme som følge av koronasituasjonen. Barnehage er ikke 
lovfestet, så foreldre står fritt til å holde barna hjemme, men så lenge en har fast plass i barnehagen 
så må denne betales.  
 
Mer informasjon om tiltakene kan du finne her: 
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gradvis-apning-av-barnehager-skoler-fagskoler-hoyskoler-
og-universiteter/id2697077/ 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gradvis-apning-av-barnehager-skoler-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter/id2697077/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gradvis-apning-av-barnehager-skoler-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter/id2697077/


  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/ 
 
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/barnehage-og-unge/arbeid-med-smitteveiledere-
for-barnehage-skole-og-skolefritidsordning/ 
 
 
 

 
Fortsatt ingen påviste smittetilfeller 
 
 
Status for koronasituasjonen i Nærøysund kommune er den samme som den har vært i en måneds 
tid nå. Det er ingen påviste smittetilfeller, samtidig holdes beredskapsnivået høyt for å unngå 
utbredt spredning til kommunen.  
 
 
Nærøysund kommune har gjennomført i underkant av 100 koronatester. I stor grad er dette av 
helsepersonell og personer i risikogrupper som har hatt symptomer på luftveisinfeksjoner. Alle 
testene har gitt negativt utslag.  
Selv om det ikke er påvist smitte så holdes fokuset høyt rundt smitteverntiltak samt å unngå at smitte 
får befestet seg i kommunen. Det holdes jevnlig møter i kommunal kriseledelse og det er stort fokus 
på å unngå smittespredning.  
Alle må være opptatt av å holde avstand til andre, holde god hånd- og hostehygiene og følge med på 
de øvrige retningslinjer som er lagt for å begrense smittespredningen.  
 
For øvrig oppfordres alle ansatte om å følge med på kommunens nettside for nytt rundt 
koronasituasjonen og kommunens tiltak rundt denne.  
 
 
 
Under følger et skriv fra Blå Kors som kommunen er blitt oppfordret til å distribuere til alle ansatte. 
Dette for å bevisstgjøre alle på dette temaet:  
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En viktig oppfordring fra oss som jobber i Blå Kors.  
 
Våren 2020 skulle bli en vår med utfordringer utover det vi kunne forestille oss. Kampen mot 
koronaviruset har medført enorme konsekvenser. I disse dager er mange blitt permittert, og 
flere arbeidsplasser er truet, arbeidsgivere står handlingslammet og bekymret igjen. Noen 
må jobbe hjemmefra, enkelte er isolert, mens andre preges av at det skal jobbes og drives 
hjemmeskole i ett og samme rom. Helsepersonell er eksponert for smitte. Det er 
unntakstilstand!  
Frafallet av rutiner, rammer og forpliktelser i en uoversiktlig og truende situasjon, kan være 
svært krevende. Vi som jobber innen rusbehandling vet at slike situasjoner kan være 
utfordrende for dem som sliter med en rusavhengighet, men også utslagsgivende for å 
utvikle en avhengighet. Sosiale arenaer er viktigere enn noensinne. Mange opprettholder 
kollegiale treff på nett, og vi synes det er en god ide.  
Vi får tilbakemeldinger fra bedrifter som har omtanke for dem som kan få det vanskeligere i 
slike situasjoner. Mellom 5 og 15% av norske arbeidstakere har i utgangspunktet et risikofylt 
alkoholbruk (akan). Derfor oppfordrer vi til å være bevisst: 

• Avhengighet rammer alle samfunnslag, og kan ofte knyttes til livskriser. I dag er 
mange sårbare, spesielt de som er permittert, og de som er nødt til å permittere. 

• En avhengighet kommer snikende, og det kan ta mange år før man erkjenner at man 
har et problem. Når det oppdages på jobb, antar man at avhengigheten har vært et 
faktum i flere år. 

• På nett har man ingen kontroll på hvordan kolleger har det når skjermene slukkes. 
Mange barn er også i krevende situasjoner om dagen, spesielt når alkoholkonsumet 
øker i hjemmet, og de ikke kan komme seg unna.  

Ta ansvar! Blå Kors Arbeidsliv oppfordrer til rusfrie kollegiale treff på nett. Inkluder 
alle, og ta vare på hverandre!  

 

                                 Vennlig hilsen oss i Blå Kors 

 
 


