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FOs innspill til veileder ved gjenåpning av barnehager og skoler/SFO
FO er glad for at det er bestemt at barnehager og skole/SFO gradvis skal gjenåpnes.
Dette er bra særlig for de barna som av ulike grunner har hatt det det vanskelig disse
ukene det har vært stengt. FO er opptatt av at vi må stole på de signalene som nå gis
av helsemyndighetene at den planlagte gradvise gjenåpningen er trygg. Samtidig deler
vi utdanningsforbundet og andre organisasjoners bekymring for tryggheten til ansatte.
Det er umulig å jobbe med barn uten noen grad av fysisk kontakt. En veileder må
derfor utarbeides og ansatte må få opplæring i smittevern før barnehager og skoler
gjenåpnes. Veilederen må være så konkret og detaljert som mulig. Den må være godt
kjent for både ansatte og foreldre for å trygge ansatte på egen arbeidssituasjon og
foreldrene på at de kan sende barna sine til barnehage og skole.
FO er opptatt av at veilederen må bygge på den nedsatte ekspertgruppas anbefalinger
i rapporten - Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020.
FOs innspill til innhold i en slik veileder.
Smittevern:
- Alle ansatte i både barnehage, skole og Sfo må sikres god opplæring i
smittevern.
- Det må sikres at alle barnehager og skoler/SFO har tilstrekkelig med
smittevernsutstyr – dvs nok med engangshansker, munnbind der det trengs,
desinfeksjonsmidler mm.
- Det må innarbeides faste rutiner for renhold- både inne og ute, hvor ofte i løpet
av en dag, hvor grundig og av hvem.
- God håndhygiene med rutiner for hvordan det skal gjøres og under kontroll.
- Null toleranse for sykdomstegn hos ansatte og barn- ingen barn eller voksne
med symptomer må oppholde seg i barnehage – eller skolelokalene.
- Rutiner for levering henting, alle barn må ikke komme samtidig – det må lages
en timeplan for når de ulike barna skal møte. Så langt som mulig bør man legge
til rette for at det kan holdes en viss avstand mellom ungene- det gjelder både i
barnehage og skole.
- Ved smitteutbrudd må det være klare regler for hvordan helt eller delvis stenge
virksomhetene.
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Bemanning.
- Regler for hvem som av helsemessige grunner ikke skal jobbe
- Utvidet bruk av egenmeldinger for å sikre at ansatte som har «brukt opp» sine
dager ikke møter opp på jobb for ikke å tape inntekt.
- Bruke vikarer det det trengs for å sikre nok bemanning. Her kan man for
eksempel bruke studenter fra barnehagelærer/lærer/ barnevernspedagog -,
sosionom – og vernepleier utdanningene på samme måte som man har
oppfordret studenter fra sykepleierutdanningene om å delta.
- I tillegg til at pedagogisk personell også må ta ansvar for renhold gjennom
dagen - er det helt avgjørende at det også gjennom dagen er
rengjøringspersonell som jevnlig sørger for renhold.
- Ansatte som smittes på jobb av covid-19 på jobb må omfattes av
yrkesskadeforsikringen (jf. den utvidelse av forsikringsdekningen som er vedtatt
for helsetjenesten). Dette må også gjelde for vikarer og studenter som jobber
ekstra.
Mange foreldre vil selv med gradvis gjenåpning, velge å holde barna sine hjemme fra
både barnehage og skole. Det må derfor også lages rutiner for hvordan disse barna
følges opp.
Ekspertgruppa peker på omfattende hygienetiltak i både barnehagene og i skolen.
Dette fordrer ekstra personell og utstyr. Både for barnehageeiere og skoleeiere er det
avgjørende at finansiering er sikret for at ikke økonomien skal gå foran hensynet til
forsvarlig smittevernshåndtering
Med vennlig hilsen
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