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Informasjon vedrørende barn i barnehage og sykdom under covid-19- 
utbruddet 
 

Vi viser til informasjon til foreldre/foresatte med barn i barnehage, datert 20.04.2020, 
vedrørende barns sykdom under covid-19 utbruddet. 
 
Barnehagene har nå vært åpne siden 22.april 2020. 
 
Vi ser behov for å minne de tre grunnpilarene i arbeid for å begrense smittespredning i 
barnehagen. Disse er:  

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen 
2. God hygiene 
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. 

 
Det viktigste tiltak i arbeidet med å forebygge smitte er at barn og foreldre som er syke ikke 
møter i barnehagen. 
 
Det betyr at barn ikke skal møte i barnehagen selv med milde luftveissymptomer og 
sykdomsfølelse. Barna skal være hjemme til de har vært symptomfrie + 1 døgn. 
 
Barn med feber skal ikke være i barnehagen. Alt over 38 grader regnes som feber. 
 
Testing 
Barn som har symptomer på covid-19 kan bli testet. 
Symptomene skal ha vart i 2 døgn. 
Foreldre/foresatte som ønsker at barnet skal bli testet, må ta kontakt med koronatelefonen 
vedrørende dette. 
 
Dersom testing ikke blir foretatt, eller ikke lar seg gjennomføre, må barnet være hjemme til 
de har vært symptomfrie + 1 døgn. 
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Barn som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten 
som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.  
Retningslinjer til forskrift gitt av Helsedirektoratet. 
 
Barn som er nærkontakter/hustandsmedlem til en person med bekreftet covid-18 skal være i 
karantene, og ikke møte i barnehagen. 
 
Foreldre/foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i 
barnehagen sammen med barna. Foreldre/foresatte må finne andre løsninger for følging og 
henting av barna. 
 
Dersom barn blir syke når de er i barnehagen vil personalet kontakte foreldre/foresatte til 
barnet, og barnet må hentes. 
 
Skjema under viser håndtering vedrørende sykdom i barnehagen 

 
Kilde: Veileder for smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet. Utdanningsdirektoratet 2020. 

 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
Åsulv Horverak                                                              Anne Sofie Hornnes 
kommuneoverlege                                                          Kommunedirektør 
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