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 Innhold Beredskapsplan 

 

1. Barn som ikke blir hentet innen stengetid. 

2. For større ulykker. 

3. For barn som forsvinner på tur eller fra barnehagen. 

4. Grenseoverskridende adferd av ansatte mot barn i barnehagen. 

5. Mistanke om seksuelle overgrep av ansatte i barnehagen. 

6. Mistanke om seksuelle overgrep eller vold i hjemmet. 

7. Krenkende adferd mellom barn 

8. Barn som blir hentet av urettmessig person 

9. Mistanke om rus i hente- og bringe situasjon 

10.  Ved skilsmisse  

11. Ved dødsfall hos barn eller foreldre/foresatte 

12. Ved alvorlig sykdom  

13. Ved brann i barnehage 

14. Om barn og personalet blir holdt som gisler  

15. Ved smittsom sykdom/fravær av personal 
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Viktige telefonnummer 

 AMK sentralen: 113 

 Legevakt: 116117 

 Giftinformasjonsentralen: 22 59 13 00 

 Politiet /lensmannen i Kongsberg: 32 80 55 00 eller 02800 

  Barnevernet i Kongsberg  tlf. 481 66 310  

o vakttelefon etter kl. 16.00 tlf: 481 66 301  

 

 

 

 

 

Ved følgende spesifikke hendelser skal anbefalt prosedyre følges: 

 Mistanke om rus  

  Barn som blir hentet av urettmessig person  

  Mistanke om vold  

  Mistanke om seksuelle overgrep/incest 

 

Anbefalt prosedyre:  

 

  Konferer alltid med styrer/ pedagogisk leder, når en situasjon oppstår.  

  Ring barneverntjenesten for konsultasjon;  

Om ikke barnevernsvakta tar telefonen, ring politi. Politiet kan få tak i 

barnevernsvakta.  

 Ved mistanke om seksuelle overgrep og incest kontakt politiet. Ikke vente til 

barnevernet gjør utredelse. Dette er dersom man er redd for at barnet kan bli utsatt for 

forenevnte hendelser før barnevernet kan gjøre en utredelse.  

 Vurder alltid meldeplikten til barnevernet etter nevnte episoder. Barnevernet kan 

kontaktes første virkedag etter hendelsen.  
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1. Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting 

 1. Ring foreldrene – nummer finner du på avdelings telefon. 

 2. Ring eventuelt andre pårørende – nummer finner du i barnepermen på kontoret til 

pedagogene.  

3. kontakt styrer etter 15. minutter 

4. Kontakt barnevern/politi etter 1 time, om du ikke har fått tak i noen 
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2. Beredskapsplaner ved større ulykker i barnehagen  

1. Handling – gi eventuelt førstehjelp. Førstemann til stedet tar hånd om den skadde og 

har ansvar for å delegere oppgaver. 

 2. Trengs det øyeblikkelig hjelp ringes ambulanse 113 og deretter foreldre/foresatte. 

Forklar foreldrene hva slags skade, hva som er gjort og hvordan det hendte. Er det 

mindre skader, tar du kontakt med foreldre/foresatte og lar de avgjøre. Det er mest 

ønskelig at foreldre tar barnet med til legen.  

3. Ta de andre barna (tilskuerne) vekk fra ulykkesstedet.  

4. Førstemann er til stede når ambulansen og foreldrene kommer. 

 5. Førstemann blir med barnet til sykehuset, dersom foreldrene ikke rekker fram til 

barnehagen eller om foreldrene har ønske om dette. 

 6. Førstemann skriver i etterkant opp hendelsesforløpet og fyller ut eventuelle 

skadeskjema.  

7. Ved hull i hode/ brudd… ring foreldrene og avklar med dem hvem som kommer 

raskest til lege. 

 

Etterarbeid ved ulykke: 

  Vær til stede blant barna, vis omsorg og skap ro. 

  Snakk med barna om hva som er skjedd. Vær obs overfor barn som kan få 

skyldfølelse! Ta det enkelte barn på alvor, spesielt de son var i nærheten da ulykken 

skjedde. 

  Fortell barna hva som er hendt, ikke utelat viktige detaljer. Fortell det på en rolig 

måte.  

 Få barna til å sette seg inn i den skadedes situasjon. Forbered alle på at barnet snart 

kommer tilbake i barnehagen; hvordan skal vi ønske barnet velkommen tilbake og 

hvordan kan vi hjelpe barnet.  

 Viktig å la den skadede fortelle sin historie til barna og de voksne.  
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3. Beredskapsplan for når et barn forsvinner på tur/fra barnehage 

1. Bli på stedet. De voksne MÅ forholde seg rolig, for å ikke skremme barna. En 

voksen begynner å lete med en gang.  

2. Avklare hva som er skjedd. Se på klokka. Merk tidspunktet det ble oppdaget at 

barnet var borte Avklar når og hvor ansatte sist så barnet som er borte 

3. Dersom barnet ikke er funnet i løpet av 15 minutter, varsles foreldre og 

politi/hjelpekorps. Daglig leder og den som var ansvarlig på turen, informerer 

hjelpemannskapet og tar seg av foreldrene.  

4. De andre voksne samler barna, og forteller hva som er skjedd, og hva som skal skje. 

De voksne spør barna hvor og med hvem den savnede lekte med. En voksen til 

begynner å lete. 

 5. Ring etter annet personale som kan komme og hente gruppa og ta dem med til 

barnehagen. Daglig leder evt. Nestleder har ansvaret for videre organisering.  

6. De som var med på turen blir igjen og leter. Ta med de private tlf som måtte være 

tilgjengelig slik at personalet kan nå hverandre mens letingen pågår. Del opp området 

og gå systematisk gjennom.  

Dersom en ansatt er alene med barna på tur, må denne ikke gå fra barna, men ta med 

seg alle dersom man går for å lete. 

En person velges som ansvarlig for organiseringen (gjerne den som oppdaget at barnet 

var borte)  

Barn som blir redde gjemmer seg ofte på trange, mørke steder 

Barn som går vekk går ofte på steder de har gått før, med en radius på ca. 2 kilometer. 

 

Før logg  

 Noter sted og tidspunkt for når barnet ble savnet. 

 Noter også tidspunkt og sted barnet sist ble sett, og av hvem.  

 Dette føres i logg ved tilbakekomst til barnehagen.  

 Loggføring gir dokumentasjon til svar på spørsmål, og kan brukes til gjennomgang og 

evaluering 

 Loggskjema finnes i krisepermen 
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Forebyggende:  

 

 Husk alltid å ta med mobiltelefon og førstehjelpsutstyr.  

 Husk telefonliste  

 Ansatte lagre barnehagens mobil nr. på sin private tlf.  

 Gjør deg kjent i det terrenget du går i, så godt det er mulig.  

 Gjøre barna kjent med hvordan de skal reagere og oppføre seg dersom de oppdager 

at de er kommet bort fra gruppa. (Bli på stedet, svar når det ropes, evt. å synge høyt) 
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4. Håndtering av mistanke om grenseoverskridende atferd begått 

av ansatte mot barn i barnehager. 

Med dette menes at den ansatte har hatt en atferd som bryter med virksomhetens retningslinjer 

eller av andre grunner vurderes som uakseptabel og uprofesjonell eller oppleves krenkende av 

barnet.  

Hvis barnet forteller om grenseoverskridende atferd eller hvis mistanke oppstår av andre 

grunner. 

1. Snakk med barnet og lytt til barnets fortelling. Unngå ledende spørsmål. Fortell barnet at 

du er glad for at barnet fortalte til deg og at du skal hjelpe det videre. Noter ned 

opplysningene. 

 Ansvarlig: Den som mottar informasjonen som gir grunn til mistanke. 

2. Orienter umiddelbart nærmeste leder. 

 Ansvarlig: Den som mottar informasjonen som gir grunn til mistanke. Dersom 

mistanken gjelder nærmeste leder, skal den ansatte henvende seg direkte til styrer.  

3.  Avdelingsleder orienterer styrer. 

 Avdelingsleder og styrer skal vurdere om handlingene er av en slik karakter at 

tilbakemelding/veiledning er tilstrekkelig. 

4.Styrer informerer fortløpende til eier. Eier skal tilby styrer råd og veiledning. 

  Styrer vurderer om det er nødvendig at barneverntjenesten informeres.  

 Ut fra alvorlighetsgrad skal det vurderes ulike tiltak overfor den ansatte, i ytterste 

konsekvens oppsigelse. 

 Ansvarlig: Avdelingsleder i samarbeid med styrer. 

5. Den ansatte skal informeres om sine rettigheter, den formelle prosessen og muligheten for   

kontakt med tillitsvalgt.  

Ansvarlig: Avdelingsleder i samarbeid med styrer. 

6. Informasjon til de andre ansatte må vurderes innenfor rammen av taushetsplikten.  

Ansvarlig: Avdelingsleder i samarbeid med styrer 

  Det skal i samråd med styrer og eier vurderes om saken skal anmeldes til politiet. 
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Oppfølging av barnet  
Avdelingsleder har ansvar for og:  

 Sørge for at det samtales med barnet om hendelsen  

 Vurdere en samtale med barnet og den ansatte som har begått grenseoverskridende 

atferd slik at den ansatte kan beklage sin atferd/oppførsel som barnet har opplevd 

krenkende.  

  Sørge for at barnet får tilbud om den hjelp og støtte som er nødvendig. 

  Sørge for en mest mulig vanlig hverdag for barnet. 

 

Oppfølging av foreldre  
Styrer /Avdelingsleder skal sørge for: 

 At foreldre får tilstrekkelig og løpende informasjon om det som skjer  

 At foreldre får tilbud om tett kontakt med virksomheten i en periode for å 

gjenopprette tillit. 

 

Oppfølging av barnegruppen  
Avdelingsleder har ansvar for og: 

  Tilrettelegge forholdene i virksomheten slik at barna føler seg trygge, for eksempel 

ved å snakke med barnegruppen dersom situasjonen er blitt kjent, eller dersom det er 

usikkerhet om andre barn kan ha opplevd tilsvarende krenkelser fra den ansatte. Barna 

må gis anledning til å uttrykke sine følelser.  

 Vurdere spesiell oppfølging av barn som tidligere har vært utsatt for fysiske eller 

seksuelle overgrep, eller som av andre grunner har behov for ekstra oppfølging. 

 

Oppfølging av den ansatte som har utøvd grenseoverskridende atferd 
Avdelingsleder har ansvar for:  

 Å sørge for at den ansatte gis veiledning med mål å endre sin atferd.  

 Dersom grenseoverskridende atferd fortsetter, innkalles det til drøftelsesmøte i 

samråd med eier og tillitsvalgt. 

 

 

 



9 
 

Beredskapsplan for Huldraheimen Steinerbarnehage. August 2018 
 

Oppfølging av personalgruppen  

Når slike situasjoner oppstår, har avdelingsleder ansvar for å synliggjøre/drøfte hvor 

grensene går og hvordan gi hverandre tilbakemelding i arbeidet når en opplever at 

kolleger har en grenseoverskridende atferd eller når en stiller spørsmål ved kollegers 

måte å kommunisere med barn/ungdom.  

 

Rapportering/etterarbeid  

Avdelingsleder har ansvar for å:  

 Sikre skriftlig dokumentasjon av hva barnet har formidlet, hva som er observert og 

hva som er gjort i saken.  

 Sikre rapportering til nærmeste leder. 
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5. Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep begått av ansatte mot 

barn i barnehager. 

Med seksuelle overgrep menes et fysisk og eller psykisk overgrep mot et barns seksuelle 

integritet, for eksempel blotting, seksualisert språk, berøring, beføling, oral stimulering, 

samleie, voldtekt med mer.  

Rutinene beskriver hva som må skje raskt når situasjonen oppstår. Rekkefølgen kan variere i 

ulike situasjoner.  

 Hvis det er mistanke om eller hvis barn forteller om at de er blitt utsatt for seksuelle 

overgrep: 

1. Snakk med barnet og lytt til barnets fortelling. Unngå ledende spørsmål. Fortell baret 

at du er glad for at barnet fortalte til deg og at du skal hjelpe det. Noter ned ordrett det 

barnet sa, husk dato og klokkeslett  

Ansvarlig: Den ansatte som er til stede når situasjonen oppstår.  

2. Dersom mistanken gjelder avdelingsleder, skal den ansatte henvende seg direkte til 

styrer. Hvis ikke gir man beskjed til avdelingsleder umiddelbart. Som igjen kontakter 

styrer. 

 

Avdelingsleders/ styrers videre ansvar:  

3.  Informere foreldre  

4.  Fortløpende informere styrer/ eier. Ekstraordinært ledermøte 

5.  Umiddelbart utarbeide en plan for det videre arbeidet. Planen skal inneholde følgende 

punkter med ansvarlig tidsfrist:  

 i samarbeid med foreldre vurdere behovet for medisinsk undersøkelse, behandling av 

barnet og mulighetene for bevissikring.  

 beskyttelse og ivaretakelse av barnet (se oppfølging av barnet)  

 informasjon til foreldrene og barnet (avhengig av alder) om videreformidlingen av 

opplysningene.  

 Søke bistand hos eier for vurdering av tiltak overfor den mistenkte ansatt.  Det skal i 

samråd med styrer/eier vurderes om saken skal anmeldes til politiet  

  Dersom foreldrene og barnet selv ønsker å anmelde forholdet, skal det gis bistand til 

dette i samarbeid med barneverntjenesten.  
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 Oppfølging av barnet  

Avdelingsleder har ansvar for:  

 Å sørge for en mest mulig vanlig hverdag for barnet.  

 Å sørge for at barnet får nødvendig hjelp og støtte.  

 I samarbeid med foreldrene vurdere om barnet bør flyttes.  

 

Om et barn kommer til deg og foreller om vold: 

 Still åpne spørsmål 

 Hva mente du? Hvordan så det ut rundt deg?  

 Skriv ned ordrett det barnet forteller 

 Fortell barnet at du er glad for at det fortalte til deg.  

 At det ikke er barnets skyld, det er alltid den voksne som har ansvar. 

 Vær medfølende, men unngå å gråt så barnet føler at det må trøste deg.  

 

Oppfølging av foreldre  
Styrer/Avdelingsleder skal sørge for:  

 

 At foreldre får tilstrekkelig og løpende informasjon om det som skjer  

  At foreldre får tilbud om tett kontakt med virksomheten i en periode for å 

gjenopprette tillit.  

 

Oppfølging av barnegruppen  

Avdelingsleder har ansvar for å:  

 

 Tilrettelegge forholdene på avdeling slik at barna kan føle seg trygge, for eksempel 

ved å snakke med barnegruppen dersom overgrepet eller mistanken om overgrepet er 

blitt kjent. Barna må gis anledning til å uttrykke sine følelser. 

 Vurdere spesiell oppfølging av barn som tidligere har vært utsatt for seksuelle 

overgrep eller som av andre grunner har behov for ekstra oppfølging.  

 

Oppfølging av personalgruppen  

Avdelingsleder har ansvar for å informere personalgruppen innenfor rammen av 

taushetsplikten 
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Oppfølging av mistenkte  

Styrer/eier har ansvar for:  

 

 Å informere om hans/hennes rettigheter, den formelle prosessen og muligheten for 

bistand fra tillitsvalgt.  

 Vurdere disiplinære reaksjoner overfor den ansatte.  

Rapportering/etterarbeid  

Avdelingsledere har ansvar for og: 

 

  Sikre skriftlig dokumentasjon gjennom saksgangen (dokumentasjon av hva barnet 

har formidlet, hva som er observert, opplysninger om hva som er gjort i saken og 

vurdering av hvorfor ting er gjort/ikke gjort).  

 Sørge for at saken evalueres i ledermøtet 

 Styrer fremlegger evalueringen for eier. Dersom andre har evaluert saken, skal disse 

sørge for fremlegging  
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6. Mistanke om vold eller seksuelle overgrep i hjemmet  
 

1. IKKE KONTAKT FORELDRE FØR BARNEVERNTJENSTEN SIER DET ER OK.  

2. Ring barnevernet og få råd om hva vi gjør.  

3. Barnevernet vil som hovedregel gjøre følgende:  

 Be om samtale med barnet (om mulig) sammen med en trygghetsperson for 

barnet.  

 Samtale med foreldre for og vurder hvor akutt situasjonen skal håndteres (om 

barnet kan forbli i hjemmet under undersøkelsen) 

 Barneverntjenesten vil samordne sin undersøkelse i samråd med politiet i den 

konkrete saken 
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7. Krenkende adferd mellom barn. 

Når et barn forteller deg om krenkende adferd. 
1. Vær rolig og ta barna på alvor 

Mange barn synes det er flaut og vanskelig å fortelle om mobbing. Ta barnet på alvor 

og ikke bagatelliser hans eller hennes opplevelser.  

Ikke bli sint – hold hodet kaldt. 

 

2. Skriv ned ordrett det barnet sa, husk dato og klokkeslett. Spør åpne spørsmål, hvor 

var dere, hva hadde du på deg, hva lekte dere, hvem var i nærheten, så du noen 

voksene? Osv.  Ikke press barnet. La det fortelle i sitt eget tempo. Få barnet til å 

fortelle, og finn ut hva barnet vet. 

 

Ansvarlig: den som mottar opplysninger fra barnet 

 

3. Fortell hva du kommer til å gjøre 

Spør om hva du kan gjøre for barnet. 

Fortell hva du har tenkt å gjøre med mobbingen. Vær tydelig på at det er de voksnes 

ansvar å ordne opp.  

 

4. Orienter avdelingsleder og styrer så fort som mulig. 

 

Ansvarlig: den som mottar opplysninger fra barnet 

.   

Hendelsen tas opp på ledermøtet der man blir enig om tiltak videre  

 

Avdelingsleders videre ansvar  

 Fortløpende informere foreldrene. 

 Umiddelbart utarbeide en plan for det videre arbeidet. Planen skal inneholde 

følgende punkter: 

 Sammen med foreldrene vurdere behovet for medisinsk undersøkelse og 

behandling av det krenkede barnet og mulighetene for bevissikring.  

 beskyttelse og ivaretakelse av det krenkede barnet  

  informasjon til foreldrene og barnet (avhengig av alder) om 

videreformidlingen av opplysningene. 

 Det skal i samråd med styrer og eier vurderes om saken skal anmeldes til 

politiet jf kommunens retningslinjer for anmeldelse av straffbare forhold.  

 Eier skal tilby styrer råd og veiledning. 

 Dersom foreldrene og/eller barnet selv ønsker å anmelde forholdet, skal det 

gis bistand til dette. 
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 Den - de ansatte som står barnet / barna nærmest samt foreldre til den/de som blir mobbet og 

den de som mobber blir informert og tatt med på råd (situasjonsavhengig).  

Pedagog og styrer evaluerer tiltakene som er iverksatt etter samtaler og observasjoner av 

barna. Samme dag, dagen etter og tett oppfølging første uke.  

Deretter oppfølging ved behov i barnegruppa. De ansatte som står barnet nærmest har ansvar 

for å fortelle om hvordan det går med barnet på ledermøtet etter 1 og 2 uker. Drøfte ev nye 

eller endrede tiltak. Pedagog/styrer har nye samtaler med foreldre/barn etter behov. 

Pedagog/styrer har stadig evalueringer til saken er løst.  

 

Oppfølging av barnet som føler seg krenket  

Avdelingsleder har ansvar for: 

 

  Å sørge for en mest mulig vanlig hverdag for barnet. 

  Å sørge for at barnet får nødvendig hjelp og støtte. 

  I samarbeid med foreldrene vurdere om barnet bør flyttes.  

 

Oppfølging av barnet som kan ha krenket et annet barn  

Avdelingsleder har ansvar for:  

 

 Å vurdere barnets behov for særskilte tiltak.  

 Å sørge for at barnet får nødvendig hjelp og støtte.  

 I samarbeid med foreldrene vurdere om barnet bør flyttes. 

 

 Oppfølging av foreldrene til de involverte barna  

 Avdelingsleder har ansvar for å informere foreldrene til begge barna om hva som har 

skjedd og saksgangen videre.  

 Avdelingsleder er ansvarlig for at foreldrene får tilbud om tett kontakt med 

virksomheten en periode for å gjenopprette tillit.  

 

Oppfølging av barnegruppen  

Barnegruppene på avdelingene kan være forskjellige både med hensyn til 

problematikk, kjønn, alder og modenhetsgrad. Det er nødvendig å bruke faglig skjønn 
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for å vurdere hvordan det vil være hensiktsmessig å involvere den øvrige 

barnegruppen. 

 

 Oppfølging av personalgruppen 

 Avdelingsleder har ansvar for å informere personalgruppen innenfor rammen av 

taushetsplikten.  

 

Rapportering/etterarbeid  

Avdelingsleder har ansvar for å: 

 

  Sikre skriftlig dokumentasjon gjennom hele saken.  

 Sørge for at saken evalueres i samarbeid med ledergruppen når den er sluttført. 

  Styrer fremlegger evalueringen foreier.  

 Gå gjennom den aktuelle situasjonen med personalet og vær spesielt oppmerksom på 

om virksomhetens egne rutiner og regler for å hindre overgrep har blitt overholdt, evt. 

Vurdere om det er behov for endring av disse 
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8.  Barn som blir hentet av urettmessig person 
(For eksempel et barn som hentes av mor/far som er fratatt foreldreansvaret ved dom) 

 

1. Nekte mor/far å ta med barnet, henvis til dom, kontakt den foresatte som har 

omsorgen. 

2. Ta barnet med inn i barnehagen og finn et rom der mor/far ikke har adgang. 

3. Ring barnets rettmessig foresatt 

4. Eskalerer situasjon ring politi telefon 112 

5. Er barnevernstjenesten inne i saken, ring og orientere i etterkant dersom rettmessig 

foresatt er enig i det 
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9. Mistanke om rus i hente-/bringe situasjonen  
 

Dersom vi har mistanke om at en forelder er rusa, gjør vi følgende:  

 

1. Konferer med en kollega; har hun samme mistanke?  

2. Tenk atferdsendringer: blikk; sløvet, oppspilt, store pupiller. Lukt, ustø, snøvlete, 

sløv, ekstra oppspilt/aggressiv.  

3. Dersom det bare er 2 på vakt: e n ansatt snakker med forelderen om gangen. Den 

andre ansatte samler barna på et annet sted.  

4. Er den rusa forelderen sammen med andre (eks familiemedlem), snakker vi med 

dette familiemedlemmet for a høre hvordan opplegget er videre for dagen-fortelle om 

vår mistanke. Ring barnevernet.  

 

5. Dersom det fortsatt er mistanke: si til forelderen at “Jeg har mistanke om at du er 

rusa. Va re regler er slik at barnehagen må ta kontakt med barnevernet, for a høre hva 

som skal gjøres videre i forhold til mistanken om rus”. Sa ringer barnehagen 

barneverntjenesten.  

6. Dersom forelderen truer med å kjøre sin vei, må barnehagen opplyse om at vi har 

plikt til a ringe politiet (ang. va r rusmistanke og sykling/bilkjøring = ulovlig). Dersom 

forelderen kjører sin vei, ringer du politiet.  

 

 BARNEVERNET tlf. 481 66 310  
 

 BARNEVERNET tlf. 481 66 301, etter kl. 16.00  
 

 POLITIET tlf. 112  
 

 Den ansatte får råd av barnevernet/politiet i forhold til hvordan håndtere situasjonen 

videre.  
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10. Ved skilsmisse 

  Foreldrene oppfordres til å opplyse barnehagen om viktige hendelser i familien som 

har innvirkning på barnet. 

  Når foreldrene informerer om samlivsbrudd, bør hele personalet på avdelingen bli 

informert. Det er viktig og forklarer foreldrene dette. For at alle skal kunne ivareta 

barnet på en best mulig måte. Dette er en utrolig viktig endring i barnets liv! 

  Barnehagen skal støtte opp om foreldrenes valg. Samtidig skal vi lytte til og ta 

barnets reaksjoner på alvor. 

  Barnehagen forholder seg kun til opplysninger gitt av barnets foreldre.  

 Vi må være oppmerksomme på barnets adferd og gi tid til å mestre forandringene i 

livet. Hvis atferdsendringene blir store bør foreldrene varsles om dette.  

 Det er viktig at begge foreldrene får informasjon som er av betydning)  
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11. Ved dødsfall hos barn eller foreldre/foresatte  

1. Daglig leder eller pedagogisk leder tar kontakt med foreldrene og spør om det er 

noe vi kan hjelpe med. 

 2. Være til stede blant barna, vis omsorg. Ikke vær redd for å vise sorgreaksjoner.  

3. Forklar konkret hva som har skjedd: at et barn/foreldre er død…  

4. Hold minnestund i barnehagen, tenn lys, ha bilde av barnet, ta vare på gode minner 

og mimre om den avdøde sammen med barna.  

5. Barnehagen sender blomster til familien. 

 6. Følge i begravelsen.  
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12. Ved alvorlig sykdom hos barn i barnehagen: 

 1. Personalet på avdelingen får en konkret redegjørelse for barnets sykdom av 

foreldrene  

2. Får godkjenning fra foreldrene til å informere barna på avdelingen og evt. andre 

avdelinger. 

 3. Personalet på avdelingen må bli enige om hvordan de vil håndtere situasjonen.  

4. Viktig at det settes av tid til barnas spørsmål og evt. sorgreaksjoner! 

 5. Dagen barnet kommer tilbake i barnehagen bør være godt planlagt.  

 

12.1. Ved alvorlig sykdom hos foreldrene:  

1. Pedagogisk leder tar kontakt med foreldrene og spør om det er noe barnehagen kan 

hjelpe med for barnet i løpet av barnehage dagen.  

2. Avklar med foreldrene hvordan situasjonen skal håndteres i barnehagen, med 

hensyn til barnet.  

3. Avklar også hvor mye barna på avdelingen skal vite.  

4. Følg ekstra godt med på reaksjoner fra barnet.  

 

 

12.2 Ved alvorlig sykdom hos en i personalgruppen: 

 1. Viktig å vise medfølelse med den det gjelder. 

 2. Daglig leder og evt. 1 fra avdelingen tar kontakt med den det gjelder og spør hvordan det 

går, og hvor mye resten av personalet skal informeres om. 

 3. Viktig at den det gjelder får jevnlig oppfølging fra daglig leder og evt. personalet på sin 

avdeling.  

4. Blomster og evt. hjemmebesøk gjennomføres av daglig leder/noen fra avdelingen. 

 5. Personalet på avdelingen informerer barna om personens fravær. 

 6. Husk at taushetsplikten også gjelder personalet. 
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13. Ved brann i barnehagen. 

Dag 1:  

1. Daglig leder informerer nestleder og ped. ledere så tidlig som mulig om situasjonen. 

Disse informerer sine assistenter/fagarbeidere.  

2. Daglig leder er til stede ved barnehagen. Informerer de foreldre som møter opp. 

Barnehagen er stengt. 

 3. Personalet samles i lokale til den andre barnehagen. Bearbeide opplevelse, 

planlegger videre drift.  

Dag 2: 

1. Vurderer om barnehagen kan opprettholde tilnærmet normaldrift for barn og 

foreldre. Ved å slå sammen gruppene i de resterende bygninger 

 2. Snakk med barna. Ikke vær redd for å vise følelser.  

3. La barna stille spørsmål, og svar ærlig på disse. Vi voksne undrer oss sammen med 

barna.  

4. Ta med barna i små grupper bort på brann tomta, dersom barna ønsker det.  
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14. Beredskapsplan dersom barn og personalet blir holdt som 

gisler  

1. Viktig at de voksne beholder roen overfor barna, og gisseltaker.  

2. En voksen tar seg av gisseltakeren. Gjør et forsøk på å snakke rolig med 

vedkommende. De andre voksne tar seg av barna, og forsøker å skjerme disse fra 

situasjonen.  

3. Den som har mulighet varsler politiet 

 4. Dersom gisseltakeren oppholder seg på en avdeling, samler de andre seg lengst 

mulig borte fra situasjonen.  

5. Ingen forlater barnehagen før de har fått nærmere beskjed.  
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15. Dersom influensa/ sykdom sprer seg og mange ansatte (40 %), 

barn blir syke  

1. Driften i barnehagen må endres fra et pedagogisk tilbud til et redusert tilsynstilbud. 

 2.  Vi vasker selv inntil ny renholder / vikar er på plass.  

 3. Det er viktig med god og fornuftig informasjon til barn, foreldre og ansatte.  

4. Personalgruppa har egen hygiene/tiltaksplan som skal følges for å hindre 

smitte.(håndhygiene, desinfisering av toaletter osv.) 

 5. Alle avdelingene forlenger utetiden sin hver dag. Bruk skjønn 

6. Småbarnsavdelinger fjerner leker som oppfordres til å putte i munnen.  

7. Vi informerer alle foreldre om hvordan vi best mulig kan forebygge smittespredning 

og om egen endring av driften. Vi henstiller foreldre til å holde barna hjemme om de 

er syke, og får andre til å hente/levere i bhg. dersom de selv er syke. 

8. Vi forbereder foreldre på at det blir mindre info og planer hjem, at det nedprioriteres 

slik at ansatte får mest mulig tid på avdeling. Eventuelt å innkalle til foreldremøte.  

9. Oppfordrer familier som har mulighet til å skaffe alternativ barnepass om å ta barnet 

ut av bhg. for en periode. 

 10. Administrasjonen gjør bare absolutt nødvendige oppgaver på kontoret og bruker 

tiden mest på avdeling.  

11. All møtevirksomhet som ikke er absolutt nødvendig opphører. 

 12. Oppfordre de i personalet som jobber deltid til å bytte arbeids dag. 

 13. Ha jevnlig ”status analyse” og på bakgrunn av dette å vurdere om noen barn må 

holdes hjemme. Dersom dette blir nødvendig blir det jevnt fordelt mellom familiene. 

 14. Vi reduserer åpningstiden fra 07.00 – 16.30 til 8.00 – 16.00. Vi samler da det 

friske personalet og personaltettheten øker. 

 15. Dersom daglig leder blir syk er det nestleder som har det overordnede ansvaret. 

Dersom også hun/ han blir syk er det opp til eier/ styreleder å ta ansvaret. 

 16. Kommunelege vil også bli kontaktet dersom spredningen blir slik at det er aktuelt 

å stenge barnehagen for en periode. 


