
Lyngen kommune 
Rådmannen

Informasjon til foreldre med barn i barnehagen i Lyngen, 15.april

Lyngen kommune forbereder en gradvis åpning av barnehagene i Lyngen fra 20.april, slik 
regjeringen har varslet.
Mandag 20.april vil Lenangen barnehage og barnehagen i Lyngsdalen åpne. Det samme vil 
Blåbærtua i Knøttelia barnehage gjøre, samt Kråkefot og Løvetann i Kavringen barnehage. 
Foresatte som har brukt omsorgstilbudet i perioden som har gått, vil fortsatt kunne bruke dette 
uavhengig av om deres avdelinger er åpne.
De to siste avdelingene i Knøttelia og den siste avdelingen i Kavringen vil åpne mandag 27.april.
Den gradvise åpningen i barnehagene gjøres for at barna skal venne seg til en ny 
barnehagehverdag med mye utetid og nye rutiner, og for å sikre en trygg og god gjenåpning for 
alle.

Åpningstiden i barnehagene vil være fra kl. 0800-1500, med mulighet for individuelle 
tilpasninger for foreldre som har brukt omsorgstilbudet i tiden som har gått, og eventuelt andre 
med store behov. Innskrenkingen av åpningstiden gjøres for å dele barna i små, trygge 
lekegrupper med faste voksne.
Barnehagene vil ta kontakt med foresatte og avtale tidspunkt og sted for levering og henting slik 
at vi forhindrer at for mange henter og leverer samtidig på samme plass.

Lyngen kommune har gode, romslige lokaler og fine uteområder i barnehagene, og vi arbeider nå
med å tilrettelegge uteområdene i alle barnehagene for å drive mest mulig utebarnehage i 
perioden som kommer. Innendørs i barnehagene vil vi rydde unna leker og ta i bruk flere rom.

De eldste barna vil i hovedsak være ute hele dagen, men alle barn vil være mest mulig ute, så det 
er viktig at barna er kledd for dette, og har med tilstrekkelig med skifteklær. 
Vi ber foreldre sende med matpakke med frokost, lunsj, drikkeflaske, samt et lite 
fruktmåltid. 
Det vil ikke belastes kostpenger i perioden som kommer. 

Det er viktig at barna er helt friske når de kommer i barnehagen, så dersom de er snufsete eller 
utilpasse, eller viser andre tegn på luftveisinfeksjon eller sykdom må de være hjemme.

Barnehagene vil følge nasjonal veileder for åpning av barnehagene, og alle ansatte vil ha 
gjennomført opplæring i smittevern og rutiner for forebygging av smitte før åpning.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. 
Lyngsdalen oppvekstsenter
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

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

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

Besøksadresse: Skoleveien 29, 9060 LYNGSEIDET,  Organisasjonsnr: 840 014 932

www.lyngen.kommune.no
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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

Vi i barnehagene gleder oss til å møte dere igjen.

Lyngseidet, 15.april 2020

Liss Grønnbakk, Irene M. Grønnvoll, Angela Eriksen, Berit D.Larsen og Anette Holst.
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