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Tilbakemelding fra FUB til Koordineringsgruppen for
tjenester til sårbare barn og unge under pandemien
FUB takker for henvendelse fra Koordineringsgruppen for tjenester til
sårbare barn og unge under pandemien.
FUB viser til innsendt svar fra FUG, og støtter deres innspill. I tillegg
har FUB noen innspill som følger nedenfor. FUB har kjennskap til
situasjonen i barnehagene ut ifra de henvendelser vi har fått fra
foreldre, samt informasjon i media.
Er dere kjent med at tjenester og velferdstilbud til barn og unge er
redusert høsten 2020, som følge av covid-19 pandemien?
 FUB sitt inntrykk er at barnehagene i perioder opplever store
utfordringer med å ha tilstrekkelig bemanning på plass. Selv om
de aller fleste barnehagene nå oppfyller bemanningsnormen og
pedagognormen, opplevde flere av de raskt utfordringer med
tilstrekkelig og kompetent bemanning når smitteverntiltakene
måtte iverksettes og overholdes fra mars 2020. Ut ifra
henvendelser FUB har fått fra foreldre høsten 2020, er dette
fortsatt en utfordring for barnehagene. Foreldre melder om
slitne ansatte og mangel på vikarer. FUB opplever at dette er en
generell utfordring, ikke bare i områder med lokale utbrudd.
 Selv om barnehagene nå, nasjonalt sett, er på et gult nivå, har
FUB fått tilbakemeldinger på at en del barnehager fortsatt ikke
er tilbake med full, daglig åpningstid. Dette oppleves som en
utfordring for foreldrene. Barnehagene begrunner reduksjonen i
åpningstid med mulighet til å overholde smitteverntiltakene.
FUB er ikke kjent med at dette gjelder kun i områder med lokale
utbrudd.
 FUB er kjent med at barnehageeiere i ulik grad la til rette for at
sårbare barn fikk tilbud om barnehage i perioden barnehagene
var helt stengt ned. I noen kommuner var terskelen veldig høy
for hvem som ble vurdert til å være innenfor gruppen av sårbare
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barn/familier som skulle få et tilbud i barnehagen selv under
nedstengingen.
FUB kjenner til flere eksempler på at barn ikke får direkte
spesialpedagogisk hjelp. Direkte hjelp gjøres om til veiledning
av personalet, med begrunnelse i at det er det samme som
direkte hjelp. Dette bekymrer FUB, da det her er sårbare barn
og familier som blir berørt.
FUB gjennomførte i august 2020 en foreldreundersøkelse blant
1000 foreldre rundt i landet. En av fire svarer at de var mer
fornøyde med kvaliteten i barnehagen i koronaperioden,
sammenlignet med før korona. 18 prosent var mindre fornøyd
med kvaliteten, mens majoriteten (47 prosent) i dette tilfellet
sier at de var verken mer eller mindre fornøyd. De med barn
over tre år oppgir i større grad at de var mer fornøyd enn de
med mindre barn. Kontakten og dialogen med de ansatte er et
område som mange foreldre var mest fornøyd med i
koronaperioden. Foreldrene var bla. fornøyd med å bli møtt av
ansatte (ofte ved porten) ved levering og henting. FUBs forrige
undersøkelse viste at det enkelte steder hadde vært liten
kontakt mellom foreldre og barnehagen under nedstengningen,
men det er tydelig at kontakten og dialogen tok seg godt opp da
barnehagen startet opp igjen. Det er positivt.
Regjeringen er tydelig på at barnehagene skal få kompensert
vikarkostnader i forbindelse med pandemien, og det mener FUB
er positivt. Men for mange barnehager er den største
utfordringen å få tak i tilstrekkelig med kvalifiserte vikarer.
Dette kunne vært løst ved at regjeringen tidligere hadde
øremerka midler til tilsetting av kvalifiserte vikarer fra oppstart
nytt barnehageår i august. Det var tydelig for alle våren 2020 at
denne pandemien ville komme til å vare en stund, og en mer
langsiktig plan for tilgang på kvalifisert bemanning ville hjulpet
barnehagene.

2.
Er dere kjent med at barn/familier selv ikke oppsøker
velferdstilbud og tjenester eller avbestiller timer på grunn av covid-19pandemien (høsten 2020)?
FUB har ingen kjennskap til dette spørsmålet.
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