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FRISKE BARN I BARNEHAGEN - SYKE BARN HJEMME 

1. FORELDRENES ANSVAR: 

- Barnet må kunne delta i alle barnehagens aktiviteter inne som ute. 

 

- Foreldrene forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger om når 

syke og smittefarlige barnehagebarn bør holdes hjemme. 

 

- Foreldrene har fokus på barnas beste og vurderer om allmenntilstanden 

tilsier at barnet kan være i barnehagen. Still for eksempel spørsmålet: 

Ville jeg gå på jobb hvis jeg hadde det som mitt barn har det nå?  

 

- Er foreldrene usikre på om barnet er friskt nok til å komme i barnehage: 

Ring barnehagen og drøft det med personalet!  

 

- Foreldrene ringer til barnehagen når barnet er sykt og må holdes hjemme 

fra barnehagen.  

 

2. BARNEHAGENS ANSVAR:  

- Barnehagen forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger når det 

gjelder generell hygiene, så langt det lar seg gjøre, mathygiene, 

håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler. For å hindre 

smittespredning er det de ansatte som håndterer maten i barnehagen.  

 

- Barnehageansatte har ansvar for å vurdere barnets allmenntilstand hvis 

barnet kommer sykt, eller blir sykt i barnehagen. 

 

- Hvis barnet skader seg i barnehagen tar ansatte barnet med på sykehus 

og kontakter foreldrene omgående.  

 

3. FELLES ANSVAR: 

- Vi har ansvar for å hindre smittespredning i barnehagen  

 
Link til Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/dav/93d098077c.pdf  
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Utdrag fra lovteksten: 
 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 
 
§ 12-9. Barns og barnepassers sykdom  
(1) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon:  

a) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt,  

b) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller  

c) hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn 
av et annet barn.  

(2) Retten til permisjon etter paragrafen her gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. 
Arbeidstaker har rett til permisjon inntil 10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom 
arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Arbeidstaker har uansett rett til permisjon når det ytes 
omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden.  
(3) Dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom eller har nedsatt funksjonsevne og det derfor 
er en markert økning av risikoen for at arbeidstaker får fravær fra arbeidet, har arbeidstaker rett til fri 
etter første ledd i inntil 20 dager hvert kalenderår. Retten til permisjon gjelder til og med det 
kalenderåret barnet fyller 18 år. Arbeidstaker har i tillegg rett til permisjon for å delta i opplæring ved 
godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.  
(4) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon dersom:  

a) barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen,  

b) barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger 
kontinuerlig tilsyn og pleie, eller  

c) barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.  

Ved permisjon etter bokstavene a og b gjelder aldersgrensene i andre og tredje ledd. Rett til permisjon 
etter bokstav c gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år, men uten hensyn til alder hvis 
barnet er psykisk utviklingshemmet.  
(5) Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn har rett til dobbelt så mange permisjonsdager som 
etter andre og tredje ledd. Det samme gjelder hvis det er to om omsorgen, men en av dem er langvarig 
avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av nedsatt funksjonsevne, innleggelse i helseinstitusjon som 
langtidspasient eller tilsvarende forhold. Retten til permisjon kan overføres med inntil halvparten av 
dagene hvert kalenderår til mor eller far med samværsrett eller til den som arbeidstaker bor sammen 
med og som ikke har omsorg for egne barn.  
Endret ved lov 20 juni 2008 nr. 42 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 631).  
 

LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). 
 

  

 
II. Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom  
 
§ 9-5. Stønadssituasjonen for omsorgspenger  
       Til en arbeidstaker som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger dersom han eller hun er 
borte fra arbeidet  

a) på grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon,  

b) fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk,  

c) fordi den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi 
vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon, eller  

d) fordi barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke er 
sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.  

       Retten til omsorgspenger etter første ledd gjelder også fosterforeldre.  
       Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er 
kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.  
Endret ved lover 19 des 1997 nr. 99 (i kraft 1 jan 1998), 18 des 1998 nr. 86 (i kraft 1 mars 1999), 21 des 
2000 nr. 125 (i kraft 1 jan 2001), 20 juni 2003 nr. 53 (i kraft 1 juli 2003).  
§ 9-6. Antall dager med omsorgspenger  
       Omsorgspenger etter § 9-5 første ledd ytes til den enkelte arbeidstaker i opptil 10 stønadsdager for 
hvert kalenderår. Har vedkommende omsorgen for mer enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 15 
stønadsdager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet stønadsdager til henholdsvis 
20 og 30.  
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       Dersom en arbeidstaker har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert 
høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det omsorgspenger etter reglene i første ledd med tillegg av 
10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om 
omsorgen, dobles antall stønadsdager  
       Arbeidstakeren regnes for å ha aleneomsorg for et barn også hvis den andre av barnets foreldre i 
lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun er funksjonshemmet, innlagt i helseinstitusjon 
e.l.  
       For at arbeidstakeren skal få utvidet rett til omsorgspenger etter andre ledd, må Arbeids- og 
velferdsetaten ha godtatt at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.  
       Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles 
mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær. Det er et vilkår at Arbeids- og velferdsetaten 
får skriftlig erklæring fra begge foreldrene om samværsfordelingen.  
       Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan opptil 10 av stønadsdagene 
overføres til ektefelle, eller til samboer når samboerforholdet har vart i minst 12 måneder. Det er et 
vilkår at Arbeids- og velferdsetaten får skriftlig melding om overføringen.  
       Departementet gir forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragrafen, herunder 
om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter andre 
ledd.  
Endret ved lover 19 des 1997 nr. 99 (i kraft 1 jan 1998), 20 juni 2003 nr. 53 (i kraft 1 juli 2003), 17 juni 
2005 nr. 59 (i kraft 1 juli 2005), 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631), 18 
des 2009 nr. 133.  
§ 9-7. Dokumentasjon av sykdom  
       For at arbeidstakeren skal få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren, må barnets eller 
barnepasserens sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring.  
       Med egenmelding menes det at arbeidstakeren uten å legge fram legeerklæring melder fra til 
arbeidsgiveren om at fraværet skyldes sykt barn eller syk barnepasser.  
       Arbeidstakeren kan gi skriftlig eller muntlig egenmelding for de første tre kalenderdagene i hvert 
enkelt tilfelle. Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal regnes som en 
egenmeldingsdag. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve at barnets eller barnepasserens 
sykdom blir dokumentert med legeerklæring.  
       For at arbeidstakeren skal få rett til omsorgspenger fra trygden må barnets eller barnepasserens 
sykdom dokumenteres med legeerklæring.  
       Bestemmelsene i §§ 8-7 andre ledd og 8-27 første ledd bokstav b gjelder tilsvarende.  
Endret ved lover 19 des 1997 nr. 99 (i kraft 1 jan 1998), 27 nov 1998 nr. 69.  
§ 9-8. Omsorgspenger fra arbeidsgiveren  
       Arbeidsgiveren yter omsorgspenger etter § 9-5 første ledd dersom arbeidsforholdet har vart i minst 
fire uker (opptjeningstid). For øvrig gjelder bestemmelsene i §§ 8-18 og 8-22 tilsvarende.  
       Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og 
utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget, se §§ 8-10 og 8-28.  
       Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i et 
kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som 
overstiger 10.  
       Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet 
barn over 12 år, refunderes fullt ut.  
Endret ved lover 19 des 1997 nr. 99 (i kraft 1 jan 1998), 22 des 1999 nr. 108 (i kraft 1 jan 2000 og 
gjøres gjeldende for nye tilfeller), 19 des 2003 nr. 135 (i kraft 1 jan 2004, se dens III).  
§ 9-9. Omsorgspenger fra trygden  
       Trygden yter omsorgspenger dersom arbeidstakeren har vært i arbeid eller i en likestilt situasjon (§ 
9-2 jf § 8-2) i til sammen minst fire uker umiddelbart før fraværet, men ikke har rett til omsorgspenger 
fra en arbeidsgiver.  
       Omsorgspenger beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger fra trygden, se kapittel 
8. Endret ved lover 19 des 1997 nr. 99 (i kraft 1 jan 1998), 19 des 2003 nr. 135 (i kraft 1 jan 2004, se 
dens III).  
 


