
 
 
PANDEMI BEREDSKAPSPLAN – TRAFIKKLYSMODELLEN – BARNEHAGENE I LILLEHAMMER – revidert utgave som gjelder fra 15.08.20 
 
 
Nivåinndeling av smitteverntiltak 

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. 

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger. 

På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand 
mellom ulike kohorter. Fra 15.08.20 endres åpningstiden. Da skal barnehagene ha normal (full) åpningstid på gult nivå. 

På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det 
er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.   
 

Barnehageeier må: 
• Sikre et godt barnehagetilbud. 

• Sikre at barnehagene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere. 

• Videreformidle informasjon til barnehagene for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter. 

• Sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver 
tid. 

Smittevernsituasjonen kan endre seg raskt og det betyr at du må planlegge for alle situasjoner; både grønn, gul og rød. Barnehageeier må 
derfor lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.  
 

Målsetting 

Sikre at barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen. 
 
 



Ansvar 
 
Barnehageeiers ansvar: 

Det er offentlige og private barnehageeiere som er ansvarlig for barnehager i Norge. Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er derfor 
ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i 
verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederen. 
 
 
Smittevernmyndighetenes ansvar: 

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte 
barnehageeier eller barnehage. 
 
Tiltak 
Beredskapsplanen inneholder overordnede tiltak for barnehagene. Hver barnehage må tilpasse tiltakene til lokale planer, rutiner og forhold. 
Disse kan ikke fravike overordnede tiltak. Alle tiltakene gjennomføres til barnas beste – alltid! 
 
Tre grunnpilarer for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge: 

1. Syke personer skal ikke være i barnehagen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

 

Barnehageeier må sørge for at barnehagene har planer og rutiner for følgende tiltak:  

 

 

 

 



 

TILTAK ANSVAR GRØNT NIVÅ GULT NIVÅ RØDT NIVÅ 

• Kontakt med 
smittevernmyndighetene 
som avgjør hvilket nivå 
(grønt, gult eller rødt) 
tiltakene i barnehagene 
skal iverksette 
 

Barnehage-
forvaltningen 

• Barnehage-
administrasjonen 
varsler leder i hver 
barnehage om 
endring av nivå 
som igjen varsler 
videre til ansatte 
og foreldre. 

• Varsling skal så 
langt det lar seg 
gjøre skje innenfor 
ordinær 
arbeidstid. 

• Barnehage-
administrasjonen varsler 
leder i hver barnehage om 
endring av nivå som igjen 
varsler videre til ansatte og 
foreldre. 

• Varsling skal så langt det 
lar seg gjøre skje innenfor 
ordinær arbeidstid. 

• Barnehage-administrasjonen 
varsler leder i hver barnehage om 
endring av nivå som igjen varsler 
videre til ansatte og foreldre. 

• Varsling skal så langt det lar seg 
gjøre skje innenfor ordinær 
arbeidstid. 

• Rutiner/planer for 
kontaktreduserende 
tiltak i gul og rød 
situasjon.  

•  

Styrer Ikke nødvendig på 
grønt nivå 

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

• For spesielle tjenester 
(PPT, logoped og andre) 
skal disse følge basale 
smittevernrutiner etter 
gjeldende anbefalinger 
(god hånd- og 
hostehygiene, ikke møte 
opp ved sykdom, osv.), 
men kan ellers utføre sitt 
arbeid som normalt. 

• Unngå trengsel på vei inn 
og ut av barnehagen, i 
garderober og på toaletter. 
 
 
 

• Sørge for at alle barn har egen 
sitteplass ved mat eller aktiviteter 
der de sitter. 

• Unngå trengsel på vei inn og ut av 
barnehagen, i garderober og på 
toaletter. Foresatt skal helst ikke 
være med inn i barnehagen 

• Foresatte må holde en meters 
avstand til ansatte og andre 
foresatte. 

• Utforming av lokalet kan være av 
betydning for hvor mange barn og 
ansatte som kan være til stede i 
samme rom. 

 
 

 



• TILTAK ANSVAR GRØNT NIVÅ GULT NIVÅ RØDT NIVÅ 

• Rutiner/planer for 
kontaktreduserende 
tiltak i gul og rød 
situasjon.  

  • Foresatte må holde en 
meters avstand til ansatte 
og andre foresatte. 

• Det kan vurderes levering 
og henting ute for å unngå 
for mange inn i 
barnehagen. 

 

• Ellers vises til smittevern-
veilederen for organisering 
og hver barnehage må 
lage sine rutiner tilpasset 
lokale forhold 

 
 

• Ta i bruk større lokaler der det er 
nødvendig og mulig. 

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

• Holde avstand (minst en meter) til 
kolleger. 

• Begrense fysiske møter og pauser 
der flere samles. Bruke 
videokonferanser i stedet for 
fysiske møter med kolleger der 
det er mulig. 

• For spesielle tjenester (PPT, 
logoped og andre) skal disse 
følge basale smittevernrutiner 
etter gjeldende anbefalinger (god 
hånd- og hostehygiene, ikke møte 
opp ved sykdom, osv.), men kan 
ellers utføre sitt arbeid som 
normalt. 

• Ellers vises til smittevern 
veilederen for organisering og 
hver barnehage må lage sine 
rutiner ut fra lokale forhold 

• Plan for organisering i 
kohorter.  

Styrer Ikke nødvendig på 
grønt nivå 

• 1 avdeling kan være en 
kohort med faste voksne. 

 

• 2 kohorter kan samarbeide 
morgen og ettermiddag og 
ev. ved pauseavvikling., 
fortrinnsvis ute. 

• Barna deles inn i mindre kohorter 
med 3-5 barn under 3 år og 6-10 
barn over 3 år og med faste 
voksne på hver kohort. 

• 2 kohorter kan samarbeide. 

• Kohortene skal ha egne områder 
å være på ute og inne. 



• Kohortene skal ha egne 
områder å være på ute og 
inne. 

• Ellers vises til smittevern 
veilederen for organisering 
og hver barnehage må 
lage sin plan for kohorter 
og hvor de skal være ut fra 
egen gruppeinndeling og 
bemanning 

• Ellers vises til smittevern 
veilederen for organisering og 
hver barnehage må lage sin plan 
for kohorter og hvor de skal være 
ut fra egen gruppeinndeling og 
bemanning 

 

• TILTAK ANSVAR GRØNT NIVÅ GULT NIVÅ RØDT NIVÅ 

Plan for tilvenning  Styrer Som normalt • Ved gult og rødt nivå må 
barnet og foresatte 
forholde seg til den 
kohorten barnet skal 
tilhøre, og tilvenningen 
skjer primært i barnets 
kohort.  

• Foresatte kan være inne 
sammen med barnet og 
kohorten som barnet skal 
tilhøre. Foresatte bør holde 
en meters avstand til 
ansatte, andre foresatte og 
andres barn så langt det er 
mulig.  

• Barn og foresatte kan få bli 
kjent med resten av 
barnehagen, men helst når 
de andre barna er ute. 

• Barnehagen må lag en 
plan for 
oppmøtetidspunkter for nye 
barn og foreldre for å 

• Ved gult og rødt nivå må barnet 
og foresatte forholde seg til den 
kohorten barnet skal tilhøre, og 
tilvenningen skjer primært i 
barnets kohort.  

• Foresatte kan være inne sammen 
med barnet og kohorten som 
barnet skal tilhøre.  

• Foresatte bør holde en meters 
avstand til ansatte, andre 
foresatte og andres barn så langt 
det er mulig. Barn og foresatte 
kan få bli kjent med resten av 
barnehagen, men helst når de 
andre barna er ute. 

• Ved rødt nivå, bør kun et barn per 
kohort tilvennes om gangen. 

• Barn og foreldre skal holde seg på 
den avdelingen barnet skal være 
på, ved søsken skal foreldrene ta 
tilvenning med et barn hver.  

• I utgangspunktet skal det kun 
være en foreldre med på 



unngå for mange på en 
gang. 

• Barn og foreldre skal holde 
seg på den avdelingen 
barnet skal være på, ved 
søsken bør foreldrene ta 
tilvenning med et barn 
hver.  

• I utgangspunktet skal det 
kun være en foreldre med 
på tilvenning, men dette 
må tilpasses ut fra det 
enkelte barns behov. 

 

tilvenning, men dette må tilpasses 
ut fra det enkelte barns behov. 

 

• TILTAK ANSVAR GRØNT NIVÅ GULT NIVÅ RØDT NIVÅ 

• Rutiner for god hygiene Styrer Normal hygiene – 
håndvask inn/ut 

• Ved ankomst barnehage 

• Før måltider/mathåndtering 

• Etter toalettbesøk/bleieskift 

• Ved synlig skitne hender 
(eksempelvis når man går 
inn etter utelek og hendene 
er synlig skitne) 

• Etter kontakt med 
kroppsvæsker 
(eksempelvis etter å ha 
pusset nesen) 

• Etter kontakt med dyr 
 

• Ved ankomst barnehage 

• Før måltider/mathåndtering 

• Etter toalettbesøk/bleieskift 

• Ved synlig skitne hender 
(eksempelvis når man går inn 
etter utelek og hendene er synlig 
skitne) 

• Etter kontakt med kroppsvæsker 
(eksempelvis etter å ha pusset 
nesen) 

• Etter kontakt med dyr 

Rutine for forsterket 
renhold i gul og rød 
situasjon 

Styrer og 
renholder 

Normalt renhold • Toaletter og 
vaskeservanter må 
rengjøres minimum daglig  

• Engangs papirhåndklær og 
såpe skal være tilgjengelig, 
og man må sørge for at 

• Toaletter og vaskeservanter 
må rengjøres minimum daglig  

• Engangs papirhåndklær og 
såpe skal være tilgjengelig, og 
man må sørge for at søppel 
tømmes regelmessig 

• Potter rengjøres etter bruk 



søppel tømmes 
regelmessig 

• Potter rengjøres etter bruk 

• Spisebord vaskes med 
vann og såpe etter bruk 

• Dørhåndtak, 
trappegelendre, stoler, 
andre bordflater og 
gjenstander som ofte 
berøres rengjøres hyppig, 
minimum daglig 

• Leker, nettbrett, 
datamaskiner/tastaturer må 
også vaskes av minimum 
daglig 

• Reduser antall leker, slik at 
renhold er gjennomførbart 

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

• Leker kan også ryddes bort 
(«karantene») i 2-3 dager 
før de benyttes på nytt, 
som et alternativ til daglig 
rengjøring 

• Tøyleker og andre løse 
tekstiler vaskes etter 
anvisning. Hvis ikke det er 
mulig, må de ryddes bort 

• Sengetøy oppbevares 
adskilt og navnet, og 
vaskes etter anvisning 

• Dekketøy og bestikk 
vaskes i oppvaskmaskin i 

• Spisebord vaskes med vann 
og såpe etter bruk 

• Dørhåndtak, trappegelendre, 
stoler, andre bordflater og 
gjenstander som ofte berøres 
rengjøres hyppig, minimum 
daglig 

• Leker, nettbrett, 
datamaskiner/tastaturer må 
også vaskes av minimum 
daglig 

• Reduser antall leker, slik at 
renhold er gjennomførbart 

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

• Leker kan også ryddes bort 
(«karantene») i 2-3 dager før 
de benyttes på nytt, som et 
alternativ til daglig rengjøring 

• Tøyleker og andre løse 
tekstiler vaskes etter 
anvisning. Hvis ikke det er 
mulig, må de ryddes bort 

• Sengetøy oppbevares adskilt 
og navnet, og vaskes etter 
anvisning 

• Dekketøy og bestikk vaskes i 
oppvaskmaskin i henhold til 
gjeldende rutiner 

• Rutiner skal synliggjøres og 
det skal gis 
informasjon/opplæring til 
personalet og andre som er 
innom barnehagen 



henhold til gjeldende 
rutiner 

• Rutiner skal synliggjøres 
og det skal gis 
informasjon/opplæring til 
personalet og andre som 
er innom barnehagen 

Bemanningsnorm følges 
og vikar settes inn ved 
behov dersom ansatte 
blir syke (feks en 
vikarpool) 

 Vanlig 

bemanningsnorm 

• Det settes inn vikar ved 
behov for å opprettholde 
minimum grunnbemanning 
ved fravær. 

• Det etableres et samarbeid 
med NAV for å få tilgang til 
vikarer 

 

• Det settes inn vikar ved behov for 
å opprettholde minimum 
grunnbemanning ved fravær. 

• Det etableres et samarbeid med 
NAV for å få tilgang til vikarer 

• TILTAK ANSVAR GRØNT NIVÅ GULT NIVÅ RØDT NIVÅ 

• Rutiner for levere- og 
hentetider i gul og rød 
situasjon. 

• Kartlegge behov for 
oppholdstid  

 Ingen rutine 
nødvendig på grønt 
nivå 

• Smittevern veilederen 
følges ved å holde avstand 
og unngå trengsel og vask 
av hender inn og ut. 

• Kun 1 foresatt leverer og 
henter, ingen søsken eller 
andre er med inn. 

• Barnehagen kartlegger 
oppholdstiden til barna ved 
behov 

• Levering og henting ute 
vurderes. 

 

• Smittevern veilederen følges ved 
å holde avstand og unngå 
trengsel ig vask av hender inn og 
ut. 

• Kun 1 foresatt leverer og henter, 
ingen andre skal være med. 

• Foresatte skal så langt det lar seg 
gjøre levere og hente ute. 

• Barnehagen skal kartlegge 
oppholdstid og kan vurdere 
oppmøtetider for levering og 
henting 

• Tilstrekkelig med 
lokaler.  Det vil si 
alternative måter å 
organisere dagen på 
på gult og rødt nivå. 

 Ingen tilpasninger 
nødvendig på grønt 
nivå 

• Benytte økt utetid.  

• Hver kohort/avdeling har 
sitt uteområde 

• Benytte økt utetid. 

• Hver kohort har sin /sone område 
både ute og inne. 

• Ikke mer enn to kohorter inne eller 
ute samtidig. 



• TILTAK ANSVAR GRØNT NIVÅ GULT NIVÅ RØDT NIVÅ 

• Åpningstider  Normal åpningstid 9 timer åpningstid t.o.m. 
14.08.20 
Fra 15.08.20 skal det være 
normal (full) åpningstid på gult 
nivå. 

8 timer åpningstid + 30 min for 
foresatte med samfunnskritisk 
funksjon 

• Uteaktiviteter  Normale uteaktiviteter • Mest mulig ute i 
barnehagen eller på tur. 

• Hver avdeling sitt område 
og sine uteleker 

• Mest mulig ute i barnehagen eller 
på tur. 

• Hver avdeling sitt område og sine 
uteleker 

Tilstrekkelig utstyr i gul 
og rød situasjon 

 Normalt med utstyr på 
grønt nivå 

Styrer sørger for at nødvendig 
utstyr for å overholde 
smittevern veilederen er 
tilgjengelig  
(eks. Desinfeksjonssprit, 
hansker. såpe, tørkepapir og 
munnbind) 

Styrer sørger for at nødvendig utstyr 
for å overholde smittevern veilederen 
er tilgjengelig  
(eks. Desinfeksjonssprit, hansker. 
såpe, tørkepapir og munnbind) 
 

• Forsvarlig matservering 
i gul og rød situasjon 
 

 Normal matservering 
på grønt nivå 

• Strenge hygienekrav til 
tilberedning av mat. 

• Barn skal ikke være til 
stede ved tilberedning av 
mat. 

• Maten bør serveres 
porsjonsvis, barna skal 
ikke forsyne seg av felles 
fat 

• Strenge hygienekrav til 
tilberedning av mat. 

• Barn skal ikke være til stede ved 
tilberedning av mat. 

• Maten skal serveres porsjonsvis, 
barna skal ikke forsyne seg av 
felles fat 

• Det kan vurderes medbrakt 
matpakke. 

Vikarer og andre som er 
innom barnehagen må 
få opplæring i rutiner for 
smittevern  

 Gjøres på lik linje med 
andre anatte 

• Gjøres på lik linje med 
andre ansatte 

• Det skal informeres om 
rutiner før vedkommende 
kommer i barnehagen, kan 
være skriftlig som må leses 

• Gjøres på lik linje med andre 
ansatte 

• Det skal informeres om rutiner før 
vedkommende kommer i 
barnehagen, kan være skriftlig 
som må leses 

 

 


