
 
 

Beredskapsplan for veksling mellom grønt, gult og rødt nivå i smittevernveileder 

BEREDSKAPSPLAN FOR VEKSLING MELLOM  

GRØNT, GULT OG RØDT NIVÅ I SMITTEVERNVEILEDER. 
 

BARNEHAGENE I HOLTÅLEN 
 
Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er derfor ansvarlig for at smittevernet 

ivaretas, både for barna og de ansatte. For å begrense smitte skisseres under tiltak som 

barnehagene må sette i verk avhengig av smittesituasjonen.  

 
Målsetting med denne planen 
Sikre at barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra 
smittevernsituasjonen i kommunen. Sikre at barnehagene til enhver tid kan gi barna et tilbud 
i samsvar med gjeldende regelverk for barnehagen uavhengig av smittesituasjonen.  
 
Hvilket smittevernnivå kommunen er på 
Kommunen følger «trafikklysmodellen» og de tiltakene som beskrives i denne. 
Trafikklysmodellen er delt inn i grønt, gult og rødt nivå. Det er den generelle 
smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå som skal følges.  Det er 
smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på 
ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage. Lokal 
smittevernmyndighet/kommuneoverlege kan endre nivået, foreløpig kun fra gult til rødt! 
(Ikke til grønt slik det ble varslet før sommeren.)  
Det er barnehageeier (enhetsleder barnehage) som har kontakt med kommunens 
smittevernmyndighet (kommuneoverlegen), for å avklare om kommunen følger det 
nasjonale nivået, eller eget nivå i kommunen.  
 
Enhetsleder sikrer at styrerne til enhver tid er kjent med hvilket nivå kommunen ligger på. 

Styrerne har ansvaret for å informere sine ansatte om nivå og tiltak. Ved endring av nivå 

kaller styrer inn sine ansatte til informasjonsmøte (kan foregå på kveld) der det informeres 

om nytt nivå og der smittevernveileder repeteres.  

Enhetsleder sender ut informasjon til foreldre/foresatte om nytt nivå. Styrer har ansvar for å 
informere foreldre/foresatte om tiltak i forbindelse med nytt nivå. 
 
Generelle smitteforebyggende tiltak 
De tre grunnpilarene vi følger for å bremse smittespredning er:  

1) Syke personer skal ikke være i barnehagen 
2) God hygiene 
3) Redusert kontakt mellom personer 

Disse tre grunnpilarene gjelder for både grønt, gult og rødt nivå. 
 
Følg smittevernveilederens anbefalinger i forhold til vask av leker.  
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Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020:  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ 
 
Styrer har ansvaret for at det til enhver tid er tilgjengelig tilstrekkelig med håndsprit og 
engangshansker. 
 
Plan for kontaktreduserende tiltak i grønn, gul og rød situasjon. 
 

Nivå Tiltak 

Grønt nivå • Det er ikke behov for kohortinndeling av barn.  

• Vanlig drift.  

• Smittevernveileder for grønt nivå følges:  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-
kontakt-mellom-personer/#gront-niva  

Gult nivå Overordnet mål: barn og ansatte har et begrenset antall kontakter 
(oversikt over disse må finnes) 

• En avdeling regnes som en kohort. Elvland barnehage har fire 
avdelinger og Haltdalen barnehage har en avdeling.  

• Faste ansatte per avdeling/kohort. 

• Ordinær åpningstid. 

• Styrer må ha en plan for henting/bringing. Det tilstrebes at foresatte 
ikke blir med inn i barnehagen. Det anbefales å starte dagen ute. 

• Økt bruk av utetid.  

• Barna skal ikke dele mat og drikke. Styrer må ha en plan for 
matservering. 

• Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming). 

• Smittevernveileder for gult nivå følges: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-
kontakt-mellom-personer/#gult-niva 

Rødt nivå Overordnet mål: barn og ansatte har et begrenset antall kontakter 
(oversikt over disse må finnes) 

• Etablering av mindre kohorter med barn og ansatte. Faste ansatte 
per avdeling/kohort. 

• Det skal til enhver tid finnes en plan for inndeling i kohorter i forhold 
til rødt nivå (se vedlegg). Dette ut ifra barn og ansatte som til enhver 
tid har plass i barnehagen. Styrer har ansvaret for denne planen.  

• Elvland tar i bruk Midtstuggu som ekstra lokale. 

• Åpningstiden reduseres til 7,5 timer. Tidspunkt bestemmes i hver 
barnehage. 

• Barna skal spise frokost før de kommer til barnehagen. 

• Tar imot barna ute, barna vasker hender når de kommer til 
barnehagen. 

• Økt bruk av utetid.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#gront-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#gront-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#gront-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#gult-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#gult-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#gult-niva
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• Egen plan for matservering i hver barnehage (se vedlegg).  

• Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming) 

• Begrens fysiske møter og pauser der flere samles. Ta gjerne pauser i 
tilknytning til rommet kohorten bruker.  

• Tilstreb å bruke de samme vikarene på samme kohort. 

• Smittevernveileder for rødt nivå følges: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-
kontakt-mellom-personer/#rodt-niva 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Hånsvaskrutiner for barn og ansatte – for alle nivå 
2. Rutine for renhold – for gult og rødt nivå 
3. Mathygiene – for alle nivå 
4. Rutiner ved bleieskift – for alle nivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#rodt-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#rodt-niva
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#rodt-niva
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Håndvaskrutiner for barn og ansatte 

 
Håndvask for barn skal som hovedregel skje med 

voksen til stede.  

 

Både ansatte og barn skal vaske hender:  

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem  

• Når man kommer til barnehagen  

• Etter hosting/nysing og tørking av 

ansikt/nesepussing  

• Etter toalettbesøk og bleieskift  

• Før og etter måltider  

• Etter soving  

• Etter man kommer inn fra uteaktivitet  

• Ved synlig skitne hender  

 

Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk for barn/ ansatte. 

Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke 

håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Beredskapsplan for veksling mellom grønt, gult og rødt nivå i smittevernveileder 

Rutine for renhold 
Renhold som utføres av barnehageansatte: 

• Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten 2-4 

ganger daglig.  

• Potter rengjøres etter bruk.  

• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.  

• Leker, sportsutstyr, nettbrett, datamaskiner/tastaturer. må 

også vaskes av minimum daglig. Reduser antall leker eller sett 

leker i karantene 2 – 3 dager.  

• Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig 

rengjøring. 

• Tøyleker og andre tekstiler vaskes etter anvisning. Hvis ikke det 

er mulig, må de ryddes bort  

• Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til 

gjeldende rutiner. 

• Sengetøy oppbevares adskilt og navnet, og vaskes etter 

anvisning. 

• Det er ikke nødvendig for vask av utendørs lekeapparater eller 

leker.  

Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må 

sørge for at søppel tømmes regelmessig  

Vognposer oppbevares adskilt og navnet. 

 

Renhold som utføres av renholdere:  

• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig  

• Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og 

gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig  

• Vanlig daglig vask av lokalene. 
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Mathygiene 
• Vask hendene godt før matlaging og måltider. 

• Skyll kniver og skjærebrett hver gang man skjærer 
opp nye matvarer. 

• Hold kjøkkenbenken ryddig og ren og ha minst 
mulig stående fremme på kjøkkenbenken. 

• Skyll kjøkkenkluten godt etter bruk og heng den fritt 
opp slik at den tørker. Vask den på minst 60 °C eller 
legg den i klor. Kjøkkenpapir er et godt alternativ til 
kluten. 

• Sjekk jevnlig at kjøleskaptemperaturen er  
+4 °C eller noe lavere. 

• Rydd og vask i kjøleskapet jevnlig. 

• La det ikke gå for lang tid mellom tilberedning og 
servering av mat. Mat som blir stående lenge i 
romtemperatur, taper næringsstoffer og får en 
dårligere hygienisk kvalitet. Melk og melkeprodukter 
er særlig utsatt. 

• Mat som barna har med seg hjemmefra bør 
oppbevares kjølig. 

• Sett pålegg og rester av varm mat raskt til kjøling 
etter måltidet. 
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Rutiner ved bleieskift 
 

• Det skal brukes engangshansker ved 

bleieskift. 

• Etter å ha tatt av engangshanskene vaskes 

hendene med såpe og vann.  

• Bleiene kastes i en pose som knyttes igjen 

i vanlig restavfall eller i egen bleiebøtte. 
 


