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Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 for 2021 med oppdrag 2021-016 om 
veiledning om tilbud til barn av forelder ansatt i kritisk 
samfunnsfunksjon 

Oppdrag nr: 2021-016 

Oppdrag:  Veiledning om tilbud til barn av forelder ansatt i kritisk 
samfunnsfunksjon  

Frist: Utkast til veiledning sendes KD innen fredag 26. mars 
2021 kl. 12:00.  

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor gjeldende rammer  

Bakgrunn for oppdraget: 
Viser til brev fra KS til Justis- og beredskapsdepartementet 19.2.2021  (KS sin referanse 
21/00608-1) om problemstillinger knyttet til tilbud i barnehage, skole og SFO til barn av 
foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner, samt brev fra Udir til KD 10.03.2021 (deres ref. 
2020/2254) med vurderinger knyttet til denne tematikken.  
  

Beskrivelse av oppdraget:  
Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående 
opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 2 og 3a regulerer hvilke barn og elever som 
skal ha stedelig tilbud når barnehagen, skolen eller skolefritidsordningen er stengt eller har 
redusert åpnings- og oppholdstid. I begge bestemmelsene er det fastsatt at tilbudet i innhold 
og omfang skal ivareta de behovene som begrunner at barnet eller eleven skal ha et stedlig 
tilbud. 
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Side 2 
 

Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å utarbeide veiledning om hvordan de nevnte reglene 
skal forstås og praktiseres når det gjelder barn som har minst én forelder ansatt i helse- og 
omsorgstjenesten, transportsektoren, innen andre kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske 
virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i 
håndteringen av utbruddet av covid-19. I veiledningen skal det blant annet konkretiseres hva 
som ligger i at tilbudet i omfang skal ivareta de behovene som begrunner at barnet eller 
eleven skal ha et stedlig tilbud. Videre skal det omtales hva denne begrensningen i retten til 
stedelig tilbud betyr i ulike sammenhenger, f.eks. ved delt omsorg eller dersom én av 
foreldrene er permittert, har foreldrepermisjon, har sykmelding eller går i turnus. 
 
I veiledningen skal det også gis overordnet informasjon om hvilke samfunnsfunksjoner som er 
omfattet av reglene og at det er utvalgte personellgrupper innenfor disse 
samfunnsfunksjonene som er omfattet, jf. Oversikt fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
Videre bør veiledningen inneholde informasjon om hvilken dokumentasjon barnehager og 
skoler kan kreve for å gi stedlig tilbud med begrunnelsen om at minst én forelder er i 
samfunnskritisk funksjon mv. 
 
Vi ber om at Udir sender et utkast til veiledning fordi KD ønsker en dialog med JD før 
veiledningen publiseres på Udirs nettsider.  
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Udir bør konsulter KS for innspill i arbeidet. 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkast til veiledning sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Bjørn Breivik 

(bjorn.breivik@kd.dep.no) og Susanne Sollie (susannesollie@kd.dep.no)  innen fredag 
26. mars 2021 kl. 12:00. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert_16.02.21.pdf
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