
 
 

Kjære alle foreldre og foresatte i Sarpsborg                             Sarpsborg, 19.mars 2020   

Det har vært en spesiell uke etter at vi bestemte oss for å stenge våre barnehager og skoler fra 

fredag den 13.mars. Samvær, lek og læring gjøres vanligvis for de fleste i samarbeid med 

barnehage og skole, men nå er mer av ansvaret i en periode lagt til hjemmet. Det er imidlertid 

viktig at samarbeidet fortsetter med uforminsket styrke, og kanskje er tettere enn noen gang.  

For dere som har barn i barnehage, gjelder det å gjøre denne tiden til noe fint, og gjerne 

ta kontakt med barnehagen hvis du ønsker tips rundt lek og læring. De felles rådene vi har fra 

helsemyndighetene, er at barna skal leke med få andre barn, helst en til to faste, helst søsken, 

og da hvis mulig med en meters avstand. Det anbefales at vi unngår lekeplasser, og at vi 

holder oss for oss selv hvis barnet har forkjølelsessymptomer.  

Til dere som har barn i skolealder, jobber vi for at situasjonen skal være så normal som 

mulig. Vi har tro på faste rutiner, og har derfor lagt opp til skoledager innenfor den samme 

tidsrammen som normalt. Opplegg og innhold vil kunne variere etter det lærerne og skolen 

mener passer best for sine elever, men det jobbes hardt for å opprettholde en høy kvalitet i 

arbeidet, selv om undervisningsmåter og -rom blir veldig annerledes for en periode.  

Et viktig budskap er: Ikke stress! Ikke stress hvis barnets motivasjon for lek eller læring en 

dag er lavere enn ellers, ikke stress hvis humøret ikke alltid er på topp. Dette er en spesiell tid 

for oss alle, og kanskje spesielt for barna. Hold en tett og god kontakt med barnehagen eller 

skolen, så får dere gode råd. Det vi har som en felles anbefaling, er at vi prøver å begrense 

skjermtiden for de yngste utenom skoletiden. Det er viktig med variasjon gjennom dagen, og 

denne variasjonen må dere nå hjelpe oss med.  

Merk!: Myndighetene har lagt som et prinsipp at stengte virksomheter ikke skal ta 

betalt for sine tjenester. Dette betyr at det ikke vil bli tatt betalt for SFO eller barnehager i 

den perioden det er stengt. Det vil kunne være ulike praktiske løsninger på hvordan dette 

ordnes i barnehager og skoler, men prinsippet er det samme i offentlige- og private 

virksomheter. Mer informasjon kommer. 

 

Det er som sagt en spesiell periode. Men husk: det er midlertidig. Og jo bedre vi følger 

myndighetenes helseanbefalinger, jo raskere kan vi komme tilbake til en normal hverdag. 

Følg med på nasjonale råd og Sarpsborg kommune sine hjemmesider. (www.sarpsborg.com)  

Aldri har vår visjon «Sammen skaper vi Sarpsborg» vært viktigere, og aldri har målet om at 

Sarpsborg kommune skal være et sted «der barn og unge lykkes» vært viktigere å realisere. 

Vi må utvise tålmodighet og forståelse, og stå på videre - sammen. Da lykkes både vi, og 

våre barn og unge. 

Med vennlig hilsen 

Erik Bråthen  

Direktør oppvekst Sarpsborg kommune 


