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Viktig informasjon om skoler, SFO og barnehager etter påske 

 

Regjeringen besluttet tirsdag 7. april at barnehager kan åpne mandag 20. april og 1. - 4 trinn 

samt SFO skal åpne mandag 27. april.  

 

I informasjonen sendt ut fra kommunen fredag 3. april skrev vi blant annet at kommunen 

planla for gradvis å kunne åpne barnehager og skoler etter påske hvis regjeringen besluttet 

dette. Dette var et viktig arbeid som gjør at vi nå har et godt utgangspunkt for å åpne slik 

regjeringen har bestemt.  

 

Dette innebærer følgende for skoler/SFO og barnehager: 

 

- Barnehagene kan åpne mandag 20. april. 

o Barnehagen vil være stengt frem til og med fredag 17. april og kun åpen for barn 

med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn i denne perioden. 

Barnehagene kan åpne 20. april for alle. Forutsetningen er at dette kan 

gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vi avventer ytterligere 

informasjon fra regjeringen for hva dette betyr og håper å komme med en 

beslutning i midten av uke 16. Det skal drøftes om det kan være hensiktsmessig 

med en gradvis åpning i uken mellom 20. og 27. april. 

o I perioden frem til åpning vil barnehagene fortsette å holde kontakt med foresatte 

og barn. 

 

 

- Elever på 1.-4. trinn skal tilbake på skolen mandag 27. april. SFO åpner også da. 

o Skolen vil være stengt frem til og med fredag 24. april og kun åpen for barn med 

foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn i denne perioden. 

o Dette innebærer at hjemmeundervisning fortsetter som før frem til 27. april. 

 

Arbeidet med å forberede en åpning av skoler/SFO og barnehager vil fortsette i tett dialog med 

ledere, ansatte og de tillitsvalgte. Dette innebærer blant annet videre innsats knyttet til arbeidet 

med risiko- og sårbarhetsanalyser.   

 

Dette er hva regjeringen har sagt om veileder og opplæring i smittevern: 

Det blir nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, 

Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret 

veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan 

undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. Regjeringen vil gi 

føringer som gjør at tiltakene blir mest mulig like over hele landet. Disse kravene skal 

fastsettes i forskrift. Det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere 

smittespredning i en barnehage eller skole. 

 

 

Nesodden kommune, 07.04.20. 


