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Til foresatte i barnehager og skoler i Sortland 

Vi er godt inne i barnehage- og skoleåret 2020/2021. Vårt hovedfokus er som alltid å legge til 

rette for barn og unges lek, læring og utvikling. Samtidig er vi fortsatt i en situasjon med fare 

for smittespredning av Covid19. Vi har fått mye erfaring i å drifte barnehager og skoler i 

denne situasjonen, og ved å følge Utdanningsdirektoratets smitteveiledere, sikrer vi at det er 

trygt for ditt barn å være i barnehage eller skole her i Sortland. Det er en utfordrende 

situasjon, men samtidig erfarer vi at våre ansatte i barnehagene og skolene gjør en 

formidabel innsats hver eneste dag. 

I løpet av ukene som har gått siden barnehage- og skolestarten i august, har 

personellsituasjon tidvis skapt utfordringer for enkeltbarnehager og enkeltskoler. Dette 

skyldes myndighetenes anbefaling om at ansatte som har milde luftveissymtomer eller har 

redusert allmenntilstand, bør være hjemme og ikke gå på jobb. Dette for å unngå at sykdom 

og spesielt Covid-19-viruset skal spre seg. Anbefalingene fra helsemyndigheter tar vi på 

alvor, samtidig som vi erfarer at dette skaper en situasjon med stort fravær blant ansatte 

enkelte dager og i perioder. Dette vil sannsynligvis vedvare gjennom året.  

Hver barnehage og skole i Sortland har utarbeidet egne kontinuitetsplaner. Dette innebærer 

at de har tenkt gjennom og planlagt for hvordan holde normal åpningstid i barnehagene og 

normal skoledag for elevene, dersom det blir høyt sykefravær i personalgruppen. I sin 

ytterste konsekvens betyr det imidlertid at barnehager vil måtte redusere åpningstiden i 

dager/perioder, og i skolen betyr det at elever kan bli permittert/få hjemmeundervisning 

deler av dager eller i perioder. Enn så lenge har ikke slike tiltak vært nødvendig, men det er 

viktig å være oppmerksom på at det kan skje i tida framover. På samme måte ber vi dere 

være forberedt på at det på kort varsel kan bli endringer, eventuelt avlysning av planlagte 

aktiviteter og tilbud. Eksempler kan være spesielle arrangement, besøk, turer, deler av fag, 

eller spesialundervisning og spesialpedagogisk støtte. Dette fordi de ansatte vi har 

tilgjengelig, må settes inn der behovet er størst. Slike vurderinger gjøres lokalt og i noen 

sammenhenger i samråd med ledelsen her på oppvekstavdelingen. 

Sortland kommune følger situasjonen nøye, samtidig som vi prioriterer arbeidet med å 

veilede og støtte våre barnehagestyrere og skoleledere i de vurderingene de gjør som angår 

barnas utvikling og trygghet.  

Dersom du som foresatt er usikker på noe eller har spørsmål, må du ikke nøle med å ta 

kontakt med barnehagen eller skolen. 

 

Vennlig hilsen 

Erik Strand, kommunalsjef 


