Veiledning for barnehager og skoler som gir et tilbud utenfor ordinær
åpningstid og/eller på offentlige fridager
KS, PBL (Private barnehagers landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta,
Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Norsk Lektorlag, barne- og
familieministeren, helse- og omsorgsministeren og kunnskap- og integreringsministeren har sammen
oppfordret barnehage- og skoleeiere til å tilby et tilbud i påsken for barna til ansatte i kritiske
samfunnsfunksjoner og barn i sårbare og utsatte situasjoner. I tillegg har flere barnehageeiere og
skoleeiere opprettet tilbud for barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som må jobbe utenfor
normal åpningstid i barnehage og skole (f.eks. nattevakt på sykehus). Her følger noen momenter det
er viktig for barnehage- og skoleeier å huske på knyttet til slike tilbud.
For barnehager og skoler som har ordinær åpningstid også på helligdagene (i første omgang
påsken)
Siden dette et tilbud som gis utenom ordinær barnehage og skole, stilles ikke de samme
forventninger til pedagogisk innhold som ved ordinære tilbud.
Det aller viktigste er at tilbudet som gis er forsvarlig og med varierte aktiviteter, og at barna føler seg
trygge og blir ivaretatt. Det vil si at alle krav til HMS som gjelder under normale omstendigheter også
må ivaretas under dette tilbudet. Minstekravene til bemanning i barnehage bør også følges, men ikke
nødvendigvis pedagognormene. Av dette følger at tilbudet som et minimum må være i tråd med:
• Generelt lov- og regelverk på HMS-området
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v.
• Gjeldende retningslinjer om smittevern fra lokale og nasjonale helsemyndigheter
For barnehager og skoler som har tilbud ut over normal arbeidstid (f.eks. nattilbud)
Slike tilbud skiller seg i enda større grad fra den normale barnehage- og skoledriften og det er derfor
ekstra viktig at barnehage- og skoleeier påser at det eksisterer rutiner for hvordan kravene til HMS
kan følges (bl.a. rømningsveier og brannvern), og hvordan smittevernråd kan følges (f.eks. rutiner for
håndvask og renhold).
Det viktig å understreke at det for barna kan være en fremmed situasjon å bli tatt ut av sine normale
rutiner og trygge rammer. De vil kanskje måtte tilbringe natten borte fra sine foreldre under uvante
omstendigheter. Dette forsterker behovet for å sørge for trygge rammer for barna.

