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Informasjon om redusert åpningstid i Enhet for barnehage og foreldrebetaling 
 
Det viktigste i arbeid med gjenåpning og drift av barnehagene er at det skjer på en trygg og 
forsvarlig måte. Barnehager er forskjellige, og regjeringen har lagt til grunn at vi må finne 
gode løsninger lokalt for å ivareta smittevernet. Grunnlag for dette ligger i nasjonal veileder 
om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet våren 2020. 
 
Redusert åpningstid i barnehagen 
Barnehagene skal drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig 
drift innebærer at barnehagen har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende 
tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten. Helsedirektoratet gir 
veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift. 
Barnehagene kan redusere åpningstider eller antall barn som er tilstede dersom det er 
nødvendig for å oppfylle kravene til smittevernfaglig drift. 
 
Ved gjenåpning av Enhet for barnehage vil barnehagen ha redusert åpningstid fra kl.08.00.-
16.00. Dette for å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift med hjemmel i covid-19-
forskriften §12b. 
 
For barn av foreldre med samfunnskritisk personell må det tilrettelegges for tilbud utover 
dette. Hvor omfattende tilbud barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner skal ha, må 
vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske 
funksjonen.  
 
Om foreldrebetaling når barnehagen driver med redusert foreldrebetaling 
Når det gjelder foreldrebetaling så følger dette av midlertidig forskrift om at avtalt 
foreldrebetaling gjelder, selv om tilbudet reduseres, eller foreldre velger å holde barnet 
hjemme. Det er kun dersom barnehagen stenger med hjemmel i smittevernloven § 4-1, at 
foreldre ikke skal betale for barnehageplassen.  
 
I Evje og Hornnes kommune ser det som rimelig å redusere foreldrebetalingen når barna får 
redusert oppholdstid i barnehagen. Det innebærer at 
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 det ikke faktureres foreldrebetaling for perioden fra 14.04.2020 til 21.04.2020, når 
barnehagen var stengt 

 for barn med 100 plass, faktureres det for 80 % plass  

 for barn med 80 % dagers plass, faktureres det for 60 % plass 

 for barn med 60 %, faktureres det for 40 % plass 
Faktura for foreldrebetaling sendes ut i mai. Fakturaen vil motregnes mot fakturaen som ble 
sendt ut i mars, og perioden fra 12.mars der barnehagen har vært stengt. 
Dersom barnehageplassen sies opp, gjelder barnehagens vedtekter om 1 måneders 
oppsigelsestid.  
 
Ledelse i Enhet for barnehage  
Kristin Vasvik Håland sluttet som enhetsleder i Enhet for barnehage fredag 24.04.2020. 
Framover vil organisering av ledelse i Enhet for barnehage være som følger: 
Enhetsleders oppgaver ivaretas av rådgiver oppvekst, Line Håberg Løvdal fram til 
31.07.2020. Hun vil ha kontordager i begge barnehagene.  
Irene Åtland vil ha rollen som nestleder i Oddeskogen barnehage og ivaretar samtidig 
planleggingsoppgaver som avdelingsleder på avdeling Muskovitt. Ordningen gjelder fram til 
31.07.2020. 
Stine Lerstad vil ha rollen som nestleder i Hornnes barnehage, og pedagogisk leder avdeling 
Grevling. Stine har kontordag onsdager og ordningen gjelder i første omgang fram til 
31.05.2020 med bakgrunn i at assisterende enhetsleder Anne Frøysnes er sykemeldt. 
 
Fra 01.08.2020 vil Jannicke Bakke formelt tiltre i stillingen som enhetsleder i Enhet for 
barnehage.  
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
Anne Sofie Hornnes 
kommunedirektør 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 


