
Kommunedirektørutvalget i Nord-Gudbrandsdal 

Referat 
Møtetidspunkt:  Torsdag 16 april 2020 kl. 08 

Møtestad:   Skype 

Desse møtte: Ivar Bø (nestleder og møteleder), Elin Fjeldberg, Halvor Nissen,  Ola 

Helstad (ref.) 

Forfall:  Jan Egil Fossmo, Frank Westad 

 

Sak nr Sak Oppfølgning 

 Avklaring journalføring ble gjort innledningsvis.  Rutinen blir at referat 
blir lagra i mappe på: region felles/ rådmannsutvalget. Det blir da opp til 
den enkelte kommune å sørge for journalføring 
 

Hver 
kommune 

  
Flg innkalling var gjort: 
Oppstart av barnehage og skule – status i kvar kommune og 
erfaringsdeling 
 
Dovre kommune 
Det skal være formannskapsmøte i dag. Resultatet kan bli at åpning blir 
avventa noen dager ut i uka. 
 
Sel kommune 
Følger rådet fra nasjonal myndighet og tilpasser seg veilederen.  
Barnehagene åpner den 20 april. 
Innordner seg veilederen. 
Bemanningsmessig har vi det vi trenger.  Åpningstid kan måtte 
innskrenkes som flg av kravene til areal og bemanning. 
Vurdering av inne- og uteareal må gjøres. 
Sammensetting av grupper – kohorter – må arbeides med. 
Kartlegging av barn som ikke vil  nytte plassen i første omgang blir gjort. 
Barn i risikogruppe  vurderes for evt tilrettelegging. 
 
Lom kommune 
I vesentlig grad som i Sel.  Opning vil skje 21 april.  Har bra med areal - 
og barnehageleiinga og dei tilsette er klare. Det er jobba bra med 
grunnlaget for reopning. 
Ekspertutvalgets rapport er delt med dei involverte i barnehagedriften. 
   
Følgjande melding gjekk ut til foreldre i går kveld: 
 
 

Tas til 
orientering 



Rettleiar for smittevern i barnehagen er komen, og vi planlegg og 
førebur opning. For å få til dette på ein god og trygg måte treng vi litt 
tid , slik at barnehagane i Lom opnar tysdag 21.april. 
Link til rettleiaren finn de her: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ 
 
Barn i risikogrupper eller barn med nær familie i risikogrupper skal ikkje i 
barnehagen. Sjå meir om dette i rettleiaren, og ta eventuelt kontakt 
med lege. 
Barn som er sjuke eller har symptom på luftvegsinfeksjon  skal heller 
ikkje i barnehagen. Dette står det også meir om i rettleiaren. 
 
Vi treng å vite om det er barn som ikkje kjem i barnehagen neste veke 
for å kunne organisere grupper . Gje beskjed til styrar innan i morgon, 
torsdag. 
For å kunne organisere grupper i tråd med rettleiaren , er det mogleg at 
det vil bli redusert opningstid. Det vil kome meir informasjon om dette 
før helga. 
Meir informasjon om organisering og evt andre endringar kjem også før 
helga. 
 
 
Skjåk kommune 
Har hatt forberedande møter og innstillinga er å komme i gang den 20. 
Har diskutert ulik innfasing – men ønsker å komme i gang med alle 
mandag . 
Vurderer å øke graden av uteaktivitet.  Det inneber å tilrettelegge med  
bruk av lavvoer med faste grupper og at levering og henting skjer ved 
lavvoene. 
Har diskutert risikogrupper og avklara hvordan dette skal vurderes.  Det 
er et forhold mellom lege og foresatte.  Det same gjelder ansatte i 
risikogruppen. 
Minioritetsspråklige er en gruppe som krever ekstra informasjon 
 
 
Avslutningsvis 
Generell orientering og erfaringsdeling om status og utfordringer ble 
gjort. 
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