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Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. 2 for 2021 med oppdrag 2020-011 om 
oppfølging av barnehagebarn ved eventuell stenging av barnehagen 

Oppdrag nr: 2021-011 

Oppdrag:  Oppfølging av barnehagebarn ved eventuell stenging 
av barnehagen  

Frist:  12. februar  2021 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Usikkerhet rundt dagens smittesituasjon og det at smitteverntiltakene har vart lenge gjør at 
KD nå gir ytterligere oppdrag til Udir.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Det kan oppstå situasjoner fremover hvor alle, eller mange, av de ansatte og barna i 
barnehagene må være hjemme pga karantene. For å forberede oss på en eventuell situasjon 
der smitten blir omfattende ber vi om at Udir lager en veiledning om hvordan barnehagene 
skal ivareta barn og foreldre i tilfeller hvor barna ikke kan komme i barnehagen pga eget 
koronarelatert fravær, eller fordi hele eller deler av barnehagen må holdes stengt pga mangel 
på personell. 
  

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget over må sees i sammenheng med pågående arbeid i direktoratene og at 
situasjonenbildet raskt kan snu seg. Det er mange prosesser nå som henger sammen med 
hverandre og Udir bør vurdere om det overstående oppdraget kan løses gjennom pågående 
arbeider.  

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5419-17 

Dato 

2. februar 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi 
Bjorn.Breivik@kd.dep.no og Monja-Marie.Evdahl@kd.dep.no innen 12. februar 2021 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Riksrevisjonen 
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