
Sykdom i barnehagen.  
 
 
 
Det er mye sykdom i barnehagen for tida, 
både blant barn og voksne. For å unngå 
unødig smitte og ubehag, vil vi her prøve å 
formidle hvordan vi forholder oss til syke 
barn i barnehagen.  
Når skal barna IKKE sendes i 
barnehagen: 
• hvis de har kastet opp om natten, 

eller hatt diaré skal de være hjemme 
i 24 timer etter siste gang.  I 
perioder med mange syke, skal man 
være hjemme 48 timer. Barnehagen 
gir da beskjed 

• Har feber, eller har hatt feber om 
natten , så skal de være feberfrie i 
24 timer før de kommer i 
barnehagen igjen    

 
Vi ser at det er foreldre som ikke 
overholder dette, og konsekvensen blir at 
andre barn blir smittet. Hvis det er mye 
sykdom, og smittsomme virus, blir ofte de 
voksne smittet også. Dermed blir 
sykefravær og vikarer på avdelingen også 
en konsekvens av syke barn som 
oppholder seg i barnehagen. Vi ber dere 
derfor alle om å ta ansvar for å holde 
hjemme barn som er syke fra morgenen.  
 
”Mitt barn kan ikke ut i dag!” 
Hvis et barn ikke er frisk nok til å delta i 
barnehagens vanlige aktiviteter, må barnet 
holdes hjemme. Vi er ute en tur hver dag. 
Vi har ikke kapasitet til å være inne med 
enkeltbarn.  
 
Påkledning. 
Påkledning er ofte hektisk i barnehagen. 
Vi ber dere derfor om å hjelpe å sikre at de 
er godt kledd, ved å kle barna i ull mot 
kroppen. Også sokker bør være i ull. Vi 
kan ikke love at barna ikke blir våte, men 
vi kan love at de ikke skal være våte og 
kalde over lang tid. De sjekkes med jevne 
mellomrom mens de er ute. Barn som er 
lite i bevegelse blir sjekket ekstra nøye, 
siden de fryser fortere enn de som er i full 
lek.     
 
 

 
 
 
Kronisk syke barn.  
Ved enkelte kroniske sykdommer så kan 
ekstra tilrettelegging være nødvendig i 
perioder. Vi vil da prøve å gjøre 
individuelle avtaler ut fra legens skriftlige 
anbefaling.  
 
”Hva når barnet blir syk mens han / hun 
er i barnehagen?”  
Når et barn blir syk i barnehagen, ringer vi 
en av foreldrene slik at de kan hente 
barnet.  
Noen ganger kan det være vanskelig å 
vurdere om barnet er syk, eller bare litt ute 
av form. Vi ser da på allmenntilstanden til 
barnet. Barn som er syke vil utrykke dette 
gjennom sin adferd, for eksempel ved å 
være slappere enn de pleier.  
 
Barnehagen gir vanligvis ikke 
febernedsettende medisin. Slik medisin 
kamuflerer symptomene til barnet. Hvis 
det er gitt, er det vanskeligere å vurdere 
hvor syk barnet egentlig er. Det blir opp til 
foreldrene å gi dette.  
 
Hvis vi er i tvil om barnet er syk nok til å bli 
hentet, vil vi ringe foreldrene og drøfte 
dette med de.  
 
”Hva gjør barnehagen for å hindre mer 
sykdom?” 

• Vi har gode håndvaskerutinene for 
både barn og ansatte.  

• Vi bruker hansker ved alle 
bleieskift. 

• Vi spritvasker stellebenken etter 
hver bæsjebleie.  

• Sengetøyet henges til lufting inne 
hver dag etter soving.  

• Vi er ute så mye vi kan! Der smitter 
ikke sykdommer så lett som inne.  

 
Vær tålmodig! Det er mye sykdom for tida, 
og det pleier det å være på denne tiden av 
året. Snart kommer våren, da blir vi mye 
friskere…  
 
 
 


