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Ved Grønt nivå: 
 

Godt renhold: 
Ved grønt nivå vil det være tilstrekkelig med normalt renhold. Det nye koronaviruset 

(SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige 

rengjøringsmidler. 
Fysisk kontakt:  

 Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.  

Organisering av kohorter:  
 Det er ikke behov for kohortinndeling av barn.  

Begrense deling av mat og gjenstander:  

 Barna skal ikke dele mat og drikke.  

For ansatte: 

 Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).  

 For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale 

smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, 

ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som 

normalt. 
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Ved Gult nivå: 

Godt renhold 
Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold. Barnehageeier bør gå gjennom 

rutiner og lokale renholdsplaner og lage tilpasninger (organisering, ansvar og 

ressursbehov).  

Viruset kan overleve fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys 

og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.  

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:  

 Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig  

 Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for 

at søppel tømmes regelmessig  

 Potter rengjøres etter bruk  

 Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk  

 Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og gjenstander som ofte 

berøres rengjøres hyppig, minimum daglig  

 Leker, nettbrett, datamaskiner/tastaturer må også vaskes av minimum daglig  

 Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart  

 Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.  

 Leker kan også ryddes bort («karantene») i 2-3 dager før de benyttes på nytt, 

som et alternativ til daglig rengjøring  

 Sengetøy oppbevares adskilt og navnet, og vaskes etter anvisning  

 Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner  

 Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at 

rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker.  

 Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig i barnehagen. Hvis 

desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller 

tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle 

desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.  

 Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes 

utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. 

I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.  

 Skiftetøy oppbevares i garderoben i henhold til vanlige rutiner. Private 

barnevogner kan oppbevares i barnehagen som normalt.  

 For generelle hygieneråd i barnehage, se Hygieneråd for forebygging av 

smittsomme sykdommer i barnehagen. 

Ventilasjon og lufting 

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom.  I tette 

rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør 

eksisterende ventilasjonssystem brukes og vedlikeholdes som normalt.              
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Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset 

antall kontakter og å holde oversikt over disse.  

Fysisk kontakt:  

 Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.  

Organisering av kohorter:  
 Avdelingen regnes som en kohort. 

 For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en 

avdeling med barn i samme alder. 

 Faste ansatte per avdeling/kohort. 

 Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. 

 To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen. 

Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.  

 Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være 

kortvarig i samme område (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid 

oppholde seg i samme rom over lengre tid forutsatt at det kan være minimum 

to meters avstand mellom dem hele tiden. 

 Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de 

bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. 

Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene. Avdelingen regnes som en 

kohort.  

Tetthet i grupper:  
 Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.  

 Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.  

 Økt bruk av utetid.  

På starten og slutten av dagen:  
 Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig. 

Begrense deling av mat og gjenstander:  
 Barna skal ikke dele mat og drikke. 

 Mat kan tilberedes i barnehagen etter gjeldende retningslinjer. Det er ikke vist 

at covid-19 smitter gjennom mat.  

 Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til 

forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.  

 Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, 

viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).  

 Leker bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort.  

 Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes 

begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.  

Spesielt for ansatte:  
 Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)  

 Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner. 
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 Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det 

er mulig  

 Vurdere digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig  

 Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering 

av personell mellom kohorter. Dette gjøres når det er nødvendig, men 

omrokkeringer bør likevel begrenses. 

 Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få 

opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å 

unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag. 

 For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale 

smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, 

ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som 

normalt. 
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Ved Rødt nivå: 

Godt renhold 
 

Ved rødt nivå tilrådes forsterket renhold. Barnehageeier bør gå gjennom rutiner og 

lokale renholdsplaner og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).  

Viruset kan overleve fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys 

og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.  

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:  

 Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig  

 Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for 

at søppel tømmes regelmessig  

 Potter rengjøres etter bruk  

 Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk  

 Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og gjenstander som ofte 

berøres rengjøres hyppig, minimum daglig  

 Leker, nettbrett, datamaskiner/tastaturer må også vaskes av minimum daglig 

 Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart  

 Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.  

 Leker kan også ryddes bort («karantene») i 2-3 dager før de benyttes på nytt, 

som et alternativ til daglig rengjøring  

 Sengetøy oppbevares adskilt og navnet, og vaskes etter anvisning  

 Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner  

Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at 

rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker. Løse gulvtepper kan fjernes for 

å lette rengjøring. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig i 

barnehagen. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med 

klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle 

desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin. Det er ikke behov for 

vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene 

hender før og etter lek utendørs, og før spising. I tillegg blir viruset raskere inaktivert 

utendørs. For generelle hygieneråd i barnehage, se Hygieneråd for forebygging av 

smittsomme sykdommer i barnehagen. 

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset 

antall kontakter og å holde oversikt over disse.  

Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden.  

Fysisk kontakt:  
 Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.  
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Organisering av kohorter:  
 Etablere mindre kohorter med barn og ansatte: En kohort kan for eksempel ta 

utgangpunkt i barnehagens gruppeinndeling (avdeling) og bemanningsnorm 

(minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 

3 år).  

 Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen.  

 Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter 

samarbeider om praktiske oppgaver. 

 For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, 

mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 

barn. 

 Hvis man øker antall barn i en kohort bør man ikke samtidig øke 

antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter 

mellom barn. 

 Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas 

alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging. 

 Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full 

åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske 

samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i 

kohorttilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for 

eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, 

men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter 

og er i kontakt med så få kohorter som mulig. 

 To (eller tre) kohorter (kohort 1 og 2) kan samarbeide for praktisk 

gjennomføring av barnehagedagen og for at ansatte kan få pause (lek inne og 

ute, måltider mm). 

 Barna i kohort 1 leker først og fremst med de andre barna i kohort 1, men det 

kan være noe blanding med barna i kohort 2. 

 Voksne fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt. 

 Tilsvarende organiseres kohort 3 og 4. 

 Kohort 1 og 2 bør i utgangspunktet ikke blandes med kohort 3 og 4. 

 Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. 

 Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være 

kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid oppholde 

seg i samme rom over lengre tid forutsatt at det kan være minimum to meters 

avstand mellom dem hele tiden. 
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 Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de 

bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. 

Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene. 

 Vurdere ulike tidspunkt for når barn i ulike kohorter er ute for å begrense antall 

barn som er ute samtidig. 

Tetthet i grupper:  
 Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter.  

 Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.  

 Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.  

 Økt bruk av utetid.  

 Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte 

som kan være tilstede i samme rom.  

 Ta i bruk større lokaler der det er nødvendig og mulig.  

 Større arrangementer skal unngås 

På starten og slutten av dagen:  
 Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.  

 Kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i 

garderoben.  

 Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er 

nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. 

Der det er mulig kan barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og 

foresatte møter samme sted ved henting. Når det er nødvendig å gå inn, må 

foresatte holde avstand til andre foreldre, barn og ansatte 

 Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.  

Begrense deling av mat og gjenstander:  
 Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-

19 smitter gjennom mat. 
 Der mat vanligvis tilberedes i barnehagen, skal ikke barna bidra. 

 Barna skal ikke dele mat og drikke. 

 Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til 

forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe. 

 Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, 

viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende). 

 Leker bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort. 

 Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes 

begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving. 

Spesielt for ansatte:  
 Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).  

 Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner.  

 Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruke digitale møter i 

stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.  

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
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 Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.  

 Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det 

er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.  

 Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få 

opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å 

unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.  

 Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering 

av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men 

omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.  

o For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale 

smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og 

hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre 

sitt arbeid som normalt. 
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Lokale tiltak ved rødt nivå, Polarflokken barnehage 
 

Åpningstid 
Barnehagen må ha kortere åpningstid 08.00-14.30, kan tilpasses etter behov når det 

har gått en uke. Hele barnehagen har samme åpningstid. Det må tas hensyn til barn 

av foreldre med samfunnskritiske funksjoner der begge foreldre har dette. 

 

Kohortstørrelser og arealbehov i Polarflokken barnehage på rødt 

nivå 
Polarflokken barnehage har to storbarnsgrupper med henholdsvis 20 barn og 4 

voksne (Nordlys) og 18 barn og 4 voksne (Midnattsol, en av de voksne er lærling). 

 

Med reglene for inndeling av kohorter kan Nordlys dele seg i to med 10 barn og to 

voksne på hver gruppe. Disse gruppene disponerer baserommene på 

storbarnsbasen, og må bli enig om hvilken gruppe som disponerer hvilke rom. 

 

Midnattsol kan dele seg i to grupper med 9 barn og to voksne på hver gruppe, evt 10 

barn og to voksne på den ene og 8 barn og to voksne på gruppen der vi har lærling. 

En gruppe kan disponere stua, mens den andre gruppen står uten permanent 

oppholdsrom. Kjøkkenet som vi på grønt og gult nivå benytter som en del av denne 

gruppens oppholdsrom, egner seg ikke til isolert å huse en gruppe for en hel dag 

eller uke av gangen. Den ene gruppen må altså ha et annet areale tilgjengelig. 

 

På småbarnsbasen er det to grupper med henholdsvis 9 barn og tre voksne (Isbre) 

og 8 barn og 3 voksne (Tundra). Disse gruppene deler vi slik: Isbre slår sammen 6 

barn og to voksne, opphold på Isbrerom. Tundra slår sammen 6 barn og to voksne, 

opphold på Tundra-rom. Tre barn og en voksen fra Isbre, samt to barn og en voksen 

fra Tundra slår seg sammen og disponerer rollelekrom og tumlerom.  

 

Polarflokken barnehage vil altså på rødt nivå ha behov for egnet areale disponibelt 

for 1 gruppe på Midnattsol. Forslag til lokale kan være 1/3 av hallen eller å disponere 

ungdomsklubben. Enhetsleder og styrerassistent foreslår at Midnattsolgruppen 

disponerer et lokale utenfor barnehagen, og bytter på å bruke det annenhver uke. 

 

Polarflokken barnehage har avtalt med enhetsleder barn og unge, at barnehagen kan 

ta i bruk ungdomsklubben for barnehagedrift dersom rødt nivå. 
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Ved endrede behov under rød beredskap må planen revideres. Eventuelle endringer 

bør skje i samråd med barnehagemyndighet, beredskapsrådgiver og sektorsjef for 

Oppvekst og kultur.  
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Viktige telefonnummer: 
 

Smittevernlege ved Longyearbyen sykehus    790 24 200 

Trine Berntsen, Enhetsleder Polarflokken barnehage   908 40 563 

Hege Moen Leithe, Styrerassistent/fagleder     951 19 401 

Gunnhild Masterbakk, Enhetsleder barn og unge   902 36 112 

Anne Jahre, Sektorsjef, Oppvekst og kultur    415 04 045 

Hege Walør Fagertun, Adminstrasjonssjef    951 22 422 

 

 

 

 


