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Oppdatert informasjon til foresatte 17.02.21 

Barnehager og skoler 
Nå nærmer det seg et år siden vi raskt omstilte oss til stengte barnehager og skoler den 12.mars 
2020. Det har vært et meget spesielt år, hvor vi etter hvert har nærmet oss en ganske normal hverdag 
i barnehager og skoler. Etter at skole- og barnehageåret startet har vi i hovedsak jobbet etter gult nivå 
i trafikklysmodellen. Heldigvis har Lierne så langt ikke hatt noen større smitteutbrudd, men vi ser i 
kommuner rundt oss at dette plutselig kan blomstre opp.  

Det er viktig å poengtere at vi fortsatt har høyt fokus på smittevern, og at vi på gult nivå hele tiden 
fortsatt skal holde oss i beredskap for eventuelle smitteutbrudd. Slik situasjonen oppsto f. eks i Grong 
noen uker tilbake, ser en hvor raskt smitte kan spre seg i en liten kommune. Vi må derfor hele tiden 
være forberedt på raske tiltak hvis vi får smitte inn i lokalsamfunnet vårt.  

De grunnleggende prinsippene er fortsatt: 

• Ingen syke skal møte i skolen/være på barnehagen/skolen 

• God hygiene og forsterket renhold 

• Kontaktreduserende tiltak. Her omhandler tiltakene å sikre inndeling i kohorter/grupper, samt 

et fokus på avstander. Avstandstiltak varierer ut fra alder.  

Grenseregler/personale 
Et av tiltakene som er iverksatt nasjonalt er et meget strengt regelverk rundt grensepasseringer. 
Forrige uke ble det iverksatt nye regler som medfører at ansatte i barnehager og skoler ikke lenger har 
mulighet til å dagpendle på jobb fra Sverige, da de ikke lenger er vurdert å tilhøre samfunnskritiske 
funksjoner.  

I barnehagene får dette en direkte konsekvens ved at enkelte ansatte ikke lenger har anledning å 
møte i barnehagen. Lierne kommune jobber tett opp mot Statsforvalteren for å få tilbake muligheten 
for våre dagpendlere å komme på jobb igjen.  

Ettersom vi er på gult nivå, stiller dette krav til hvordan gruppeinndelinger kan skje på barnehager og 
skoler. Ved fravær i personalet er det derfor begrensede muligheter å slå sammen grupper av elever 
eller barn. Slik situasjonen er nå har vi en del fravær blant personalet, og det er liten tilgang på vikarer. 
Vi ønsker derfor å gjøre dere foresatte oppmerksom på at det kan skje at vi kommer i en situasjon 
hvor det vil bli vanskelig å opprettholde det tilbudet vi har i dag hvis vi får ytterligere fravær. Dette 
gjelder særlig i barnehagene. Her kan både redusert tilbud samt stenging være aktuelt hvis vi ikke 
klarer å bemanne opp ved fravær. Denne utfordringen har økt når faste ansatte for tiden ikke har 
anledning å møte på jobb. Vi prioriterer hele tiden å kunne gi et tilbud, men det kan gå ut over andre 
tilbud og aktiviteter, f. eks muligheten til å bruke ressurser på måltider i barnehagene.  

Vinterferie. 
Vi kommer nå inn i årets første friuke med vinterferie. Vi håper at alle får en flott vinterferie, og vi ber 
samtidig om at alle er ekstra varsomme ved eventuelle reiser eller sosiale sammenkomster på tvers av 
de vanlige kontaktene vi har. Ekstra viktig vil dette være etter vinterferien i skolen, eller i barnehagen 
hos de som har vært borte noen dager. 

Rådene fra smittevernlege er at skolemåltidet avlyses første skoleuke etter vinterferien, med 
begrunnelse i at kohortene brytes opp i vinterferien og at en bruker første uken etter vinterferien for å 
bygge opp kohortene igjen.    

Ønsker dere alle en flott vinterferie, og håper at vi får en fin vinter videre.  

Oppvekst- og kulturetaten v/Patrik Lundgren 17.02.2021 


