Oppsummering av tilbakemeldinger fra dere foreldre:
Langt de fleste har svart, og alle er positive til redusert åpningstid. Barnehagens åpningstid
blir derfor nå i starten kl 08.00 til 16.00. I første omgang de to første ukene, altså ut april.
Noen har også meldt oppmøte – og hentetidspunkt. Takk til dere! Oppfordrer alle til å gjøre
det samme. Super hjelp i vår logistikk, da vet vi til enhver tid hvem vi skal gå ut for å ta imot.
Det samme med henting.
To barn er meldt at de ikke kommer. Da teller gruppa 11 barn, og vi får to kohorter eller
grupper. 5 barn undre 3 år i gruppe 1, og 6 barn over 3 år i gruppe 2. Når disse to barna er
klare for å møte, ber vi om beskjed senest dagen i forveien.
Så har det dukket opp noen spørsmål, som jeg skal forsøke å svare på:
➢ Utetid. Hvilken gruppe er ute før lunsj?
Dette ønsker vi å veksle på, ingen fast gruppe ute først. Men det mest praktiske i
forhold til henting, tror vi er at de yngste er ute i hentetidsrommet. Da er de ferdig
kledd til å gå hjem. De større barna mestrer bedre påkledning selv. Men som sagt, vi
ønsker å veksle, og også så klart lytte til barna.
➢ Turer. Mest turer for de største barna?
Turer blir det i begge grupper, men hver for seg. Ingen faste turdager nå som det er
matpakke hver dag. Vi benytter drikkeflaskene ungene har i barnehagen. De vaskes
etter hver bruk.
➢ Levering og henting. Skal det skje ved porten?
Det skjer ved porten og til faste oppsatte tidspunkt.
➢ Dobesøk. Må det gjøres på oppsatt tid, eller kan de gå når de må?
Ingen faste tidspunkt for dobesøk, alle får selvfølgelig gå på do når behovet melder
seg.
➢ Matpakker?
Matpakke både til frokost og lunsj i to separate matpakker. Viktig med nok mat, og
enkle gode matbokser som ikke tar for stor plass i kjøleskapet, og som barna i stor
grad mestrer selv (ikke de yngste da).
➢ Egen drikke?
Ingen drikke med, vi serverer vann og melk til alle måltider.
➢ Måltider? Når er frokost i de ulike gruppene. Lunsj?
Dagsrytmen er som vanlig, ingen endringer på den. Frokost og lunsj til vanlig tid.
Noen har lest veilederen, der det står: barna bør spise i sine kohorter. Ved felles
spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hve r
gruppe. Som dere ser over, er vi de første ukene to kohorter, med tilhørighet på to
ulike rom. Når vi etterhvert får to kohorter á fire barn på hovedrom/kjøkken er det
samarbeidende kohorter, som kan spise sammen. Ungene har hver sin stol som er
navnet, og benyttes kun av stolens ”eier”. Alle måltider vil derfor hos oss ikke by på
noe problem, alt går som før.
➢ Dagsplan innbefatter også måltider, men det er besvart over. Ønske om detaljert
dagsplan, f.eks hvilken aktivitet mellom kl 08.00 og kl 09.00. Og tilsvarende gjennom
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hele dagen. Så detaljerte planer kan vi ikke lage, det gir ingen rom for barns
medvirkning. Men vi følger kjent dagsryme for barna, med litt andre utetider. Gruppa
sett under ett, kommer til å bruke flere timer hver dag på å vaske hender. ☺ mellom
kl 08.00 – 09.00 vil aktiviteten bestå av å ta imot barn, vaske hender, vaske hender på
nytt igjen for de som kom kl 08.00 og så spise frokost, igjen vaske hender ....
Ukeplaner, slik at vi kan forberede barna?
De første ukene har vi ingen ukeplaner, vi trenger tiden til å bli kjent med de nye
rutinene. Men vi har lagt opp til mange ulike aktiviteter på alle rom; maling, tegning,
noen puslespill (som kan vaskes), klosser, duplo og dukker (uten tøykropper).
Skolestarterne vil få sin førskolegruppe. Vi fortsetter der vi slapp før påske, så det
kommer nok noen påskerelaterte produkter hjem, som ble påbegynt før påske.
Turer. Avklaring med andre barnehager, slik at ikke samme turmål benyttes?
Vi kommer til å benytte vårt faste turmål på Løvåsen, eller en liten ”fotballbane”
nederst i Løvåsveien. Har aldri møtt på andre barnehagegrupper på noen av disse
plassene. Skulle det være andre barn der, finner vi så klart en annen plass.
Hvilke voksne er på de ulike gruppene?
Svarer ut det lenger nede.
Bruk av vikarer?
Vårt mål er å unngå å bruke vikar. Ser at Trondheim kommune garanterer at barn
ikke skal møte fremmede (altså vikarer). Tror nok et slikt løfte kan bli vanskelig å
holde. Vi er så godt bemannet i utgangspunktet, og med noe avkortet åpningstid,
tåler vi noe fravær blant ansatte.
Ønske om bilder av de fysiske endringene vi har gjort i barnehagen.
Tror kanskje det bør holde med beskrivelse, som jeg mener dere har fått? Får heller
komme tilbake til det med bildedokumentasjon, om flere mener behovet er der.
Betaling for april. Hva blir prisen?
Kommer med satser i løpet av helga (håper å finne tid til dette). Uansett, bare vent
med betaling til dere får satsen. Men som sagt, det er bestemt at barnehageplassen
må betales selv om man velger ikke å benytte den.
Komme innom for kortere perioder?
Vi ønsker ikke at barn kommer innom ”på besøk” for kortere perioder. Men
selvfølgelig kan man velge å komme ved siste leveringstidspunkt, kl 09.30, og f.eks.
hente kl 14.00.
Barn som har sluttet å sove, men er plassert i gruppe med barn som sover.
Dette er ikke noe problem. Barn som er i ”sovegruppa” må ikke sove. Har forresten
fått beskjed om at to tidligere ”sovere” har sluttet å sove på dagtid. Da får vi en fin
stund med disse to, mens de tre andre sover.
Kan matpakker oppbevares i kjøleskap?
Matpakkene til lunsj oppbevarer vi så klart i kjøleskap. Supert om de er navnet!
Kan barn inne i sin kohort kunne klemme og kose med hverandre, og med gruppas
voksne? Hva om barna slår seg, eller er lei seg? Får de klemmer og kos da?
Det henvises til Trondheim kommune sitt nettmøte om barnehageoppstart ”spør
ekspertene”, der det ble sagt at barna innen sine kohorter kunne leke sammen med
andre uten å holde 2 meters avstand. De kunne leke, klemme, dele leker og diverse,
da de i utgangspunktet skulle være smittefrie. Også å gi og få nærkontakt med den
voksne som tilhørte gruppen, men dette gjaldt kun innenfor sin kohort. Også en

uttalelse fra Kunnskapsminister Guri Melby, er nevnt, der hun uttalte at alle barna
kommer til å få klemmer og slikt når de har behov for det.
Kohortene eller gruppene har i følge FHI og veilederen en todelt funksjon, der den
viktigste er å hindre smittespredning, den andre for lettere å spore smitte. Å hindre
spredning, innebærer at det tas høyde for at smitte kan finnes i gruppen, både blant
barn og voksne. Alle tiltak beskrevet i veilederen, som vi har valgt å forholde oss til,
som renholds – og hygienetiltak, reduksjon av antall leker, barn og ansatte inndelt i
grupper, er for å hindre en smitte som vi så klart velger å tro ikke er der. Men sikker
kan vi ikke være. Heller ikke Trondheim kommune kan gi garanti for det. Om en var
sikker på at ungene var smittefrie, hadde ingen tiltak vært nødvendige. Vi kommer til
å lære ungene at de skal holde avstand, ikke ta på hverandre eller kose og klemme.
Men ikke ha fokus på en eller to meters avstand. Så vet vi jo at barn er spontane, så
klart ingen sanksjoner om noen glemmer seg. Vi må alle hjelpe hverandre å huske.
Noe vi ofte har snakket med ungene om, er jo at barn husker mye bedre enn oss
voksne. Nå leker vi ved siden av hverandre og viser glede over å se hverandre på
andre måter en klemmer. Selvfølgelig leker vi sammen og deler på leker,
fargeblyanter når vi tegner o.l. Alle leker vaskes etter bruk, også innad i gruppen. Til
og med blyanter, malerpensler og puslespill må vi tørke over. Effekten av disse
tiltakene vil bli redusert dersom vi skal tillate den mest kjente smittespredningen,
hudkontakt. Vi vil ikke kunne unngå at unger er nære, men målet må være minst
mulig hudkontakt, og da må dessverre kos og klemmer utgå akkurat i denne
perioden. For de yngste barna, må vi bare gjøre så godt vi kan med å holde de adskilt,
ihvertfall med noe luft imellom. Vi har også forsterket voksenressursen i denne
gruppa. Men så har vi kos og trøst når barn har slått seg eller er lei seg. Da snakker vi
om kontakt mellom et barn og en voksen. Det vil vi så klart gi, men i størst mulig grad
unngå hudkontakt, altså ikke klemmer kinn mot kinn. Men barn får nærhet gjennom
å sitte på fanget, smil, blikkontakt og vennlige ord. Vi pusser neser, tørker tårer,
legger barn i vogn, skifter bleier og hjelper barn på toalettet. Så vår dag er absolutt
ikke uten nærkontakt med barna. Alle ansatte i barnehager er derfor oppfordret til å
benytte klær som tåler 60 graders vask. Må nok grave litt i klesskapene våre før vi
finner de. Vi er fortsatt like glade i ungene deres, og forstår deres behov for nærhet,
kos og klemmer. Men akkurat nå må det begrenses. Som dere forstår deler vi ikke
Trondheim kommunes tolkning her, men velger å lytte til Folkehelseinstituttet og
Helsedirektoratet, samt UDIR som har bygget sin veiledning på ekspertutvalget. Tror
ikke dere skal være bekymret, alle ungene blir ivaretatt av flotte ansatte som virkelig
bryr seg om akkurat ditt barn. Det blir sett, hørt, gitt oppmerksomhet, tatt på, lekt
med, lest for, trøstet i minst like stor grad som før. Men klemmer og fuktige kyss på
kinnet, både mellom barn og mellom barn og voksen – det må vi vente med. Det
ingenting vi heller vil, enn å møte alle barn med gode klemmer, vi har jo verdens
beste jobb!
Trondheim kommune gir også råd i strid med anbefalinger fra FHI, når det gjelder om barn
kan besøke hverandre på fritiden. Alle barnehager er av FHI/UDIR bedt om å formidle denne
oppfordringen til foreldre: vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek
helst foregår ute. Mens vår kommune gir foreldre dette svaret: de kan begynne å besøke
hverandre nå som vi åpner barnehagene.

Vår jobb er ikke å ta stilling til om tiltakene er for strenge, det har ingen av oss kompetanse
til. Vi må lytte til råd fra ekspertene, og da råd fra FHI og Helsedirektoratet, mer enn
Trondheim kommune.
Til slutt kan jeg nevne at opplysningen kommunen går ut med, at alle ansatte i barnehager er
tilbudt kurs i smittevern, dessverre ikke er riktig. Kurset er kun tilbudt ansatte i kommunale
barnehager. Jeg har etterspurt det, men det kunne ikke deles med private barnehager. Men
vi har, som tidligere nevnt tatt to kurs i regi av PBL og Nasjonalt kunnskapssenter for
barnehager. Begge to flotte og nyttige kurs.
Så vil jeg takke for alle hyggelige oppdateringer, bilder, videoer, brev og kort dere har sendt i
ukene vi har holdt stengt, veldig koselig. ☺
Kommunikasjonen med dere foreldre vil i denne perioden bli noe begrenset ved levering og
henting. Desto viktigere at vi kommuniserer via e-post. Del tilbakemeldinger dere får fra
ungene, beskjeder dere vil gi og andre ting dere har på hjertet.
Da møtes vi på mandag! Den som møter dere på morgenen er enten Paulina eller Randi, en
av oss går ut for å ta imot. Karine vil også være på plass fra kl 08.00. Ved henting vil Mette og
Grethe være tilstede. Mette, Karine og Randi vil være med de yngste barna denne uka, mens
Paulina og Grethe vil være med de eldste barna.
OBS! OBS! Barna MÅ være smurt med solkrem!
Gi gjerne beskjed om levering – hentetidspunkt, samt evt fridager for kommende uke.
Legger ved en link til to filmer fra UDIR, der den ene er rettet mot barn. Den forklarer på en
god måte de endringene som skjer: avskjed ved porten, holde avstand, ikke gi hverandre
klemmer og ”High Five”. Men se den først selv, så avgjør du om ditt barn kan se. Noen har
opplevd den litt skremmende, spesielt det at vi må gjemme oss for viruset.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/filmer/
Legger også ved en hilsen fra vår førstehjelpsvenn Henry!
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