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– Nødvendig omsorgstilbud for sårbare barn 
 
– Flott og nødvendig at vi klarer å gi trygge og gode omsorgstilbud til 
barn som trenger det i påsken, sier forbundsleder Anne Finborud i 
Skolenes landsforbund.  
 
Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske 
samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. Nå oppfordres barnehager 
og skoler til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov. 
 
– Dette er partene enige om og det skulle da bare mangle i den situasjonen landet 
er i. Like selvfølgelig har det vært for partene å minne om forutsetningene som 
ligger til grunn for de som skal gjøre jobben i påsken, sier forbundsleder Anne 
Finborud. 
 
I partenes anbefaling av sentrale momenter som må hensyntas ved et utvidet tilsyns- og 
omsorgstilbud i påsken, understrekes viktigheten av gode og åpne prosesser rundt 
disse forholdene lokalt, og at man sammen tilstreber frivillige løsninger som kan ivareta 
både barnas, arbeidsgivers og arbeidstakers behov. 
 
– Dette er viktige anbefalinger. Våre medlemmer som velger å påta seg dette 
arbeidet skal selvfølgelig få godtgjørelse etter gjeldende avtaleverk, og partene 
skal ha en god dialog på forhånd. Det er flott og nødvendig at vi klarer å gi trygge 
og gode omsorgstilbud til barn som trenger det i påsken, sier Anne Finborud.  
 
 
 
Kontakt: Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund: 414 27 900 
 
 
 

 


	2. april 2020
	– Nødvendig omsorgstilbud for sårbare barn
	Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. Nå oppfordres barnehager og skoler til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov.
	– Dette er partene enige om og det skulle da bare mangle i den situasjonen landet er i. Like selvfølgelig har det vært for partene å minne om forutsetningene som ligger til grunn for de som skal gjøre jobben i påsken, sier forbundsleder Anne Finborud.
	I partenes anbefaling av sentrale momenter som må hensyntas ved et utvidet tilsyns- og omsorgstilbud i påsken, understrekes viktigheten av gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen tilstreber frivillige løsninger som kan i...
	– Dette er viktige anbefalinger. Våre medlemmer som velger å påta seg dette arbeidet skal selvfølgelig få godtgjørelse etter gjeldende avtaleverk, og partene skal ha en god dialog på forhånd. Det er flott og nødvendig at vi klarer å gi trygge og gode ...
	Kontakt: Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund: 414 27 900

