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Utdanning og familie

• Samfunnsoppdraget til sektoren fra 12. mars: 

• opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske 

samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper ble brukt til 

barnevakt.

• lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, 

transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme 

gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas dersom 

skole, barnehage eller andre dagtilbud har redusert åpningstid. 

• Opprettholde skoletilbudet til alle elever 

• Følge opp særlige sårbare barn og unge



Gjenåpning 

• Regjeringen besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april

• 1-4. trinn og SFO fra 27. april. Gjenåpningen sulle skje gradvis og 

kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

• Ringerike kommune fulgte de nasjonale føringene. 

• Smittevernveileder for barnehagen og skole ble fulgt i forhold til kohort-

størrelse og smittevernhensyn med avstand og rengjøring.

• Usendte utfyllende informasjon til foreldre og foresatte i dagene før 

barnehagene og skolene åpnet igjen. 

• Det skulle være trygt å sende barna i barnehagen.

• Det sulle være trygt for de ansatte i barnehagene å gå på jobb. 



Gjenåpning av barnehagene uke 20-23 

• Informasjon 

• Åpningstid

• Organisering av Kohorter 

• Smittevernhensyn i barnehagene                        

• Pedagogisk tilrettelegging 

• Bemanningssentralen                            



Gjenåpning skole uke 20-23

Oppdraget: 

Så langt det lar seg gjøre skal elevene i 5.-7. klasse og ungdomsskolen få en mest mulig normal skolehverdag i løpet av uke 20. 

• Noen skoler var klare til gjenåpning allerede fra mandag 11.05, mens andre trengte noen flere dager på å forberede seg.

• Utfordringer: 
• Areal til å ivareta smittevernhensyn

• Toalett og hånd-vaskemuligheter 

• Antall ansatte 

• Skyss opp mot redusert åpningstid

• Barn som ikke kommer på skolen på grunn av bekymringer hos foresatte

• Sykdom hos ansatte

SFO: Vi skal gi et ordinært tilbud for elever på SFO, men også her er det lokale utfordringer .

Lokale tilpasninger kan være:

• redusert åpningstider

• reduserte antall elever som er tilstede samtidig

• og/eller at skolen bruker annet sted til opplæringen



Ny veileder barnehager og skoler 

• Ny veileder skoler og barnehager fredag 29. 05 

• Barnehager og skoler planlegge for en mer normal 

barnehage- og skole hverdag. 

• Trafikklysmodellen 

• Informasjon 

• Utfordringer 

• Beredskapsplan

•



Drift ellers i Utdanning og familie

• Barnevern

• Få meldinger og stille på mottakstelefonen.

• Tilnærmet normal drift.

• Alle brukere har jevnlig kontakt med saksbehandler. 

• Svært mange hjemmebesøk gjennomført. 

• Foreldreveiledning gjennomføres. 

• Arbeidet med ungdom går bra. Ungdomskontakten har åpnet for individuelle samtaler, har 

quiz, konkurranser på nett og i parken, aktive mot ungdommene hele tiden. Bruker også 

miljøvelieder fra en av skolene. 

• Forebyggende helsetjenester

• Helsesykepleierne er i drift ute på skolene. 

• Bemanningen på koronatelefon og sporing driftes av annet personale som ergio./fysio. 

Opprustes med ekstra bemanning i disse dager.



Drift ellers i Utdanning og familie forts. 

• Helsestasjon for ungdom 

• Oppfølging av barsel og vaksinasjon

• Bidratt i webinar arrangert av Helsedirektoratet. 



Drift ellers i Utdanning og familie forts. 

• Pedagogisk/ Psykologisk tjeneste

• logopeder, spesialpedagoger og barne- og undomsarbeider teamet har 

tilnærmet ordinær drift

• Oppfølging av saker og rapport skriving 

• Austjord avlastning og Færden

• Tilnærmet ordinær drift med korona turnus og smittevernhensym



Ordinær drift Utdanning og familie

• Barnehageopptak gjennomført. Alle barn plassert, fortsatt 

ledige plasser. 

• Fortsetter prosessen med nedlegging av Hønefoss skole, 

omstillingsprosessen har vært tilfredsstillende og alle har fått 

beskjed om arbeidssted. 

• Fortsetter prosessen nedlegging av Heggen barnehage. 

• Opptak til forsterket avdeling gjennomført.

• Inventar og utstyr til Ullerål skole i rute. 



Suksessfaktorer i Koronatiden

• Ledelse og handlings kompetanse. 

• Involvering av ansatte gjennom samarbeid med tillitsvalgte og 
vernetjenesten. 

• Informasjon gjennom nyhetsbrev til hele sektoren og til hovedtillitsvalgte 
og vernetjenesten.

• God dialog, informasjon og samarbeid med foresatte gjennom eget 
system.

• Digitale møteplasser som er brukt aktivt.

• Alle hadde chromebook på skolene.

• Tett samarbeid med kommuneoverlegen og andre sektorer. 

• Forutsigbart samarbeid med skyssleverandør, Brakar

• Rådgiverteam



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


