
 

PRESSEMELDING 
 

Rindal, 17.04.20 

Barnehagene åpner igjen. 
Barnehagene i Rindal åpner igjen fra mandag 20. april. Vi har forberedt oss godt, og er trygge 

på at vi kan møte barn og foreldre på en trygg og forsvarlig måte. Regjeringens veileder for 

smittevern gir konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan sørge for god smittevernfaglig drift. 

Med bakgrunn i veilederen blir det noe redusert åpningstid og litt mindre fleksibilitet for 

foreldre. Målet er å begrense smittespredning blant barn og ansatte. For å klare denne 

viktige jobben, er vi avhengige av god hjelp fra alle foreldre og foresatte. 

Vi ønsker alle barn, foreldre og ansatte velkommen tilbake til barnehagen. Barnehagene har vært i 

kontakt med alle familier som har barnehageplass. De aller fleste barna er tilbake i barnehagen sin i 

løpet av de neste to ukene.  

De ansatte i barnehagen har som sin viktigste oppgave å ivareta barnas behov for nærhet, omsorg og 

trygghet. Dette skjer samtidig med at de tar nødvendig hensyn for å hindre smittespredning. Det skal 

være trygt for deg som forelder å sende barnet ditt i barnehagen. Barn og voksne deles i mindre 

grupper enn vanlig, og vi satser på å være mye ute. For å få til denne organiseringen blir åpningstiden 

redusert. Fra 20. april og inntil videre er åpningstiden i barnehagene i Rindal klokka 7.30 – 16.00. 

 
Veilederen 
Onsdag 15. april lanserte regjeringen veilederen for smittevern i barnehager. Veilederen er laget av 
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Ansatte er godt i gang med opplæring, og å 
planlegge og forberede gode smitteverntiltak og organisering av barnehagedagene som kommer.  
 
De tre viktigste tiltakene for å begrense smittespredning er: 
1. Syke personer skal ikke i barnehagen 

2. God hånd- og hostehygiene 

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Du kan lese veilederen og annen god informasjon til barn og foreldre om smitteverntiltak her 

• Informasjon til foreldre (på flere språk) 

• Informasjonsfilmer for barn og voksne 

• Om risiko for at barn blir smittet 

• Veileder for ansatte i barnehage med støttemateriell 

Barnehagene har i tillegg laget lokale rutiner, som også gir noen forventninger til dere foreldre.  

Det skal være trygt å møte i barnehagen, og sammen skal vi begrense smittespredning.  

Les oppdatert informasjon på hjemmesiden vår eller ring informasjonstelefon 916 51 875. 

 

Betaling for barnehagetilbudet 

Fra 20. april skal alle foreldre betale for vanlig barnehageplass.  

Rindal kommune følger regjeringens anbefalinger og lokalt vedtatte vedtekter for barnehager i 

Rindal. Fravær på grunn av langvarig sykdom (over 1 måned) gir grunnlag for å søke om fritak for 

foreldrebetaling. Foreldre kan også søke om redusert foreldrebetaling på grunn av redusert/lav 

inntekt. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/

