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Tilbud om omsorg for barn når foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner 
eller barn og unge har særskilte omsorgsbehov

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har 
foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Tilbudet på skolen vil ha samme pedagogiske innhold som andre elever har.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet 
begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense 
eller utvide tilbudet. Skoler og barnehager følger de nasjonale rådene for smittevern.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr 

på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 Barnet skal være under 12 år.
 Barn som bor med to foresatte, må ha begge foresatte i kritiske 

samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk 
samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Telefon:  77 70 10 00 E-post: post@lyngen.kommune.no

Postadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET Bankkonto: 4785 07 00059

Besøksadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET,  Organisasjonsnr: 840 014 932

www.lyngen.kommune.no



Kritisk samfunnsfunksjon
Følgende funksjoner er kritiske for samfunnet:

 Styring og kriseledelse
 Forsvar
 Lov og orden
 Helse og omsorg
 Redningstjeneste
 IKT-sikkerhet i sivil sektor
 Natur og miljø
 Forsyningssikkerhet
 Vann og avløp
 Finansielle tjenester
 Kraftforsyning
 Elektroniske kommunikasjonstjenester
 Transport
 Satellittbaserte tjenester
 Apotekene

Listen er ikke uttømmende. Er du i tvil om hvorvidt du har en jobb/funksjon som er 
samfunnskritisk så ta kontakt med kommunen. Behov for omsorgstilbud for barn meldes
til den barnehagen eller skolen barnet til vanlig går i.  

Tilbud til barn og unge som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn
og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole, og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger 
av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for 
eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av 
hjelpetiltak og annet.

Tilbudet har kjernetid fra kl 0700 – 1630, men åpningstidene kan bli utvidet dersom 
behovet melder seg. Skoleelever kan benytte seg av vanlig skoleskyss til og fra skolen.
Tilbudet vil være åpent i påskeferien, men da må foresatte i skole selv hente og bringe.
 
Skolene og barnehagene følger de nasjonale rådene i forhold til smittevern. 
Tilbudet er gratis. 

Dersom du har behov for tilsyn, ta kontakt med din skole og/eller barnehage. 
Eidebakken skole: 
Rektor Tone Iversen, epost tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no, tlf 952 55 222
Lenangen skole:
Rektor Bodil Larsen, epost bodi.larsen@lyngen.kommune.no, tlf 908 43 508
Lyngsdalen oppvekstsenter
Enhetsleder Eirin Larsen, epost eirin.larsen@lyngen.kommune.no, tlf 926 50 092
Styrer Irene Grønnvoll, epost Irene.Morso.Gronvoll@lyngen.kommune.no, tlf 90783733
Lenangen barnehage
Styrer Angela Eriksen, epost angela.eriksen@lyngen.kommune.no tlf 48283776
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Knøttelia barnehage
Styrer Liss Grønnbakk, epost liss.gronnbakk@lyngen.kommune.no tlf 400 28 611 
Kavringen barnehage
Styrer Berit Dyrstad Larsen, epost berit.dyrstad.larsen@lyngen.kommune.no tlf 400 28 
633

Med hilsen

Anette Holst
kommunalsjef oppvekst og kultur
Direkte innvalg: 40028559

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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