Omsorgstilbud for elever opp til 12 år med foreldre som jobber med
særlig kritiske samfunnsfunksjoner, samt barn med særlige
omsorgsbehov – gjeldende fra 22.03.20
Informasjon
Helsedirektoratet gir føringer for at rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av
foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske
samfunnsfunksjoner. Dette for å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og
andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. I
tillegg skal barn og elever i hele grunnskolen med særlige omsorgsbehov få et omsorgstilbud.
De kritiske samfunnsfunksjonene er etter 12.03.20 utvidet til også å omfatte nøkkelpersonell i statlig
og kommunal barnevernstjeneste, medisinstudenter i praksis og nøkkelpersonell for opprettholdelse
av omsorgstilbud.
For mer informasjon, se også: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-omkoronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/

Omsorgstilbud i skole
Omsorgstilbudet er for elever frem til den dagen de fyller 12 år, og skal foregå innenfor skole og SFO
sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i
omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene skal som et minimum motta samme opplæringstilbud
som elevene som er hjemme får.

Elever med særlige omsorgsbehov
I tillegg kan elever som barnevernet, helsestasjonen og/eller Barne- og familiehjelpen (psykisk syke
barn) vurderer har behov for et slikt tilbud, tilbys dette. Både barnevernet, helsestasjonene og
Barne- og familiehjelpen skal gjøre en grundig vurdering, og på bakgrunn av det ta kontakt med
aktuelle familier. Hvis de på bakgrunn av denne vurderingen kommer til at barnet trenger
omsorgstilbud, vil barnevernet/helsestasjonen/Barne- og familiehjelpen ta direkte kontakt med
rektor.

Rett til plass i omsorgstilbud
Foreldre som arbeider med samfunnskritiske funksjoner må dokumentere at de har behov for
omsorgstilbud til sitt barn. Dokumentasjonen må være en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver.
For foreldre som bor i samme husstand må begge arbeide med samfunnskritiske funksjoner for at
retten til omsorgstilbud skal inntre. For foreldre som ikke bor i samme husstand, vil retten til å
benytte seg av omsorgstilbudet følge ansvaret for daglig omsorg. Det vil si at eneforsørgere får bruke
tilbudet selv om ikke den andre forelderen arbeider i en samfunnskritisk funksjon, dersom de har det
daglige ansvaret for barnet. Ved delt omsorg skal det gjelde de dagene/ukene de selv har ansvar for
barnet.

Hordvik skole, 24.03.2020
Ingunn Kjersti Brandsdal (rektor)

