LEBESBY KOMMUNE

Kjølleford 20.3.2020

INFORMASJON OM TILBUD FOR BARN AV PERSONELL MED KRITISKE
SAMFUNNSOPPGAVER OG FOR BARN MED SÆRSKILTE BEHOV
Helsedirektoratet stengte alle skoler og barnehager i Norge den 12.mars fra kl.18.00 med
varighet til og med 26.mars, med mulighet til forlengelse. I vedtaket fremgår det blant
annet at tiltakene anses nødvendige for å kunne:
 beskytte sårbare grupper
 opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten
Vedtaket er hjemlet i «Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4‐1 andre ledd om
møteforbud og stenging av virksomhet».
I perioden hvor skoler og barnehager er stengt vil elevene i grunnskolen få
hjemmeundervisning, dette gjelder ikke for barnehagebarn.
Skole‐ og barnehageeier i den enkelte kommune er ansvarlig for å gi et tilbud til barn som
har foresatte med kritiske samfunnsoppgaver, og for barn med særskilte omsorgsbehov.
Dette gjelder både for barnehage og skole.
Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og
unge med særskilte omsorgsbehov. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre
konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne
vurderingen kan være:
 omsorgssituasjon
 fysiske eller psykiske funksjonshemminger
 omfang av hjelpebehov og hjelpetiltak
 andre forhold som har betydning for barnets omsorgsituasjon
Beredskapsutvalget anser følgende 14 funksjoner som kritiske for samfunnet:
Styring og kriseledelse, Forsvar, Lov og orden, Helse og omsorg, Redningstjeneste, IKT‐
sikkerhet i sivil sektor, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle
tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport, Satellittbaserte
tjenester, Apotekene
Basert på denne oversikten har departementene i tillegg utarbeidet en liste som omfatter
også andre viktige samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende. Myndighetene
vurderer behovet for endringer i listen nedenfor fortløpende.
https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/persone
ll_i_kritisk e_samfunnsfunksjoner_16.03.2020.pdf
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Det kan bli aktuelt å innskrenke eller utvide adgangen til barnehage‐/skoleplass. Oversikten
kommer i tillegg til eventuelle andre veiledninger fra departementer og samfunnskritiske
virksomheter.
Retningslinjer for vurdering, tildeling og organisering av tilbud for barn av foreldre med
samfunnskritiske oppgaver, og barn/unge med særskilte omsorgsbehov.
Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte.
Terskelen for å få tilbud om barnehage‐/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge
høyt. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om
opprettholdelse av barnehage‐ /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.
Følgende presiseringer gjelder for begge målgruppene:
 Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet,
og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.


Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av
barnepass mellom foreldrene.



Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre
og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.



Barna skal være under 12 år



Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner
for at de skal få et tilbud



Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk
samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Vurdering av behov:
Det presisert i brev av 18.3.20 fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark at siden formålet med
stenging av barnehage og skole er å hindre spredning av smitte, må kommunene ha en
restriktiv praksis. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide
tilbudet.


Kommunen gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person
som ber om barnehage‐/skoleplass.



Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene mht
samfunnskritiske funksjoner, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om
barnehage/skoleplass for sitt/sine barn.



Kommunene har også anledning til unntaksvis å tilby barnehageplass/skoleplass til
barn av personell som ikke normalt jobber innenfor samfunnskritisk funksjon, men
som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon
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Rutiner for skoler og barnehager i Lebesby kommune
Alle henvendelser skal vurderes med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer gitt fra sentralt
hold. Rektorer og styrere er på vegne av skole‐ og barnehageeier ansvarlig for organisering
av tilbud i skole og barnehage, samt foreta vurdering av henvendelser og behov. Dette skal
gjøres med utgangspunkt i følgende:
a) Barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver:
1. Gjelder for barnehagebarn og elever i 1.‐4 trinn, innenfor ordinær åpningstid.
2. Vurdering om foresatte oppfyller kriteriene mht samfunnskritiske oppgaver
3. Er det tvilstilfeller må foresatte levere inn bekreftelse fra arbeidsgiver hvor det
fremgår hvilke oppgaver som skal utføres, og hvorfor disse er av samfunnskritisk
karakter. Det holder ikke med en bekreftelse som kun sier at de har
samfunnskritiske oppgaver, det må foreligge en beskrivelse.
4. Skolen/barnehagen må vurdere om man har mannskap nok til å gi et tilbud.
5. Det må gjøres en vurdering av antall barn/størrelse å barnegruppe og antall
barnegrupper i forhold fysisk areal og mulighet til å opprettholde hygienekrav mht
smitte.
6. Ved liten kapasitet skal det gjøres en prioritering av hvilke barn som får tilbud mht
foreldrenes oppgaver. Kriseledelsen, her representert ved oppvekstsjef skal da
kontaktes slik at prioritering er i samsvar med hvilke områder som er vurdert til å
være av kritisk karakter.
7. Er det liten kapasitet og stort behov for tilbud i skole og barnehage, skal man
organisere tilbudet som et rent omsorgstilbud, dvs at det ikke gis opplæringstilbud i
skolen. Det kan også hentes inn personer uten pedagogisk kompetanse til både
skole og barnehage for å sikre at kommunen kan gi et omsorgstilbud.
8. Hvis det tas i bruk personale som ikke er i et eksisterende tilsettingsforhold i skole
og barnehage, skal politiattest innhentes, dette gjøres på ordinær måte, benytt
vedlagt linker: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest‐sok‐pa‐
nett/
https://www.politiet.no/globalassets/02‐tjenester‐admin/politiattest/kreve‐
politiattest‐fornyetvandelskontr/bekreftelse‐pa‐formal‐med‐politattestbm
9. Foreldre som har krav på tilbud for sine barn, og som har fått dette innvilget, skal så
langt det er mulig gi beskjed til skolen/barnehagen om de skal/ikke skal benytte
tilbudet senest kl.15.00 dagen i forkant. Har det oppstått en krisesituasjon kan det
sendes sms til rektor/styrer etter dette tidspunktet. Hvis det ikke er gitt beskjed
dagen i forveien, kan man ikke forvente at tilbud vil være klart ved oppmøte.
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10. Barn som er syke som har: tett nese, vondt i hodet, i halsen, hoster eller har feber
kan ikke komme i barnehagen eller på skolen pga smittefare. Vi vil unngå at ansatte
og andre barn blir smittet selv om det er snakk om vanlig influensa.
11. Barn som har vært syke må holdes hjemme en dag etter at de er blitt symptomefrie.
12. Skolen/barnehagen vil rutinemessig sjekke temperaturen på barna daglig, og gjøre
en vurdering av barnets allemenne tilstand. Barn som vurderes til å være syke vil bli
sendt hjem.

b) Barn med særskilte omsorgsbehov:
1. Gjelder for barnehagebarn og elever i 1.‐10 trinn med særskilte omsorgsbehov,
innenfor ordinær åpningstid.
2. Skolen/barnehagen skal vurdere om barnet har krav på et tilbud med utgangspunkt i
‐ omsorgssituasjon
‐ fysiske og/eller psykiske funksjonshemminger
‐ har flere hjelpetiltak
‐ andre forhold som har betydning for barnets omsorgsituasjon
3. Hvis barnet av helsemessige årsaker har behov for skjerming fra andre barn, skal
dette gjøres så langt det er mulig innenfor de rammene skole og barnehage har.
4. Punkt nr.4 til og med 12 under a) Barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver,
gjelder også for barn med omsorgsbehov under

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE
Lise Birgitte Øfeldt
Oppvekstsjef
Mobil: 40 63 05 94
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift
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