BEREDSKAPSPLAN TRAFIKKLYS-MODELLEN
RØDT LYS:









Kohorter; 3 barn og 1 voksen. Fast, hver dag. Fast sted inne i barnehagen, være mye
ute.
Begrenset åpningstider. 8-16, max 7 timer pr barn. Lik tid for alle i samme kohort.
Levering og henting ute.
Vogner hjem hver dag dersom det ikke er plass til oppbevaring i barnehagen.
Bruke personalinngang/garderobe for en av gruppene.
Oppgradert renhold av flater og hender
Ingen deling av leker mellom kohortene. Leker i karantene ved behov.
Sykdom: se FHIs veileder



Vi følger kommunens åpningstid. Familien velger selv tid. "Tenk på barnehagen

GULT LYS:

som et tilbud som plutselig kan forsvinne ved sykdom/smitte. Som en generell regel
så burde vi i denne tiden kun bruke barnehagen i den tiden vi «må» slik at de som
har størst behov alltid har det tilbudet de trenger."



Hele barnehagen er 1 kohort




Oppgradert renhold av flater, hender og leker.
Foreldrene informeres om hvordan levering og henting skal foregå.
o Levering:
o Dersom vi har mulighet vil vi møte dere i garderoben for å ta imot og vinke
hadet. Vi følger da barnet på badet.
o Dersom vi ikke har mulighet til å møte dere i garderoben, tar du barnet ditt
med på badet og følger det til en voksen.
o Etter kl 9 vil det være mulig å levere ute.
o HUSK AT SØSKEN MÅ VENTE UTE.
o
o

o
o



Henting:
Vi oppfordrer til god køkultur ute før dere kommer inn. Vis hensyn og vær
tålmodig. Dette gjelder spesielt om du henter mellom 15.55 og 16.30 - for da er
det mange samtidig. Har du litt dårlig tid, anbefaler vi at du henter i god tid før
kl 16.
HUSK AT SØSKEN MÅ VENTE UTE.
Vi henger alt av klær som må være med hjem i yttergarderoben, slik at dere
ikke trenger å sjekke garderoben inne.

Sykdom: se FHIs veileder

