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Til enhver tid er det barnets tidligere sykdomsforhold, nåværende allmenntilstand og den 

aktuelle sykdom, som må legges til grunn for eventuelt fravær fra barnehagen. Barnets 

allmenntilstand MÅ være slik at det kan holde ut tiden det skal tilbringe i barnehagen før de 

sendes til barnehagen etter sykdom. Det vil si: FØLGE BARNEHAGENS DAGSRYTME. 

 

Hva  Hvordan 

Febersykdom/Infeksjoner  

 

Holdes hjemme til det er feberfri.  

 

Barnesykdommer. 

De vanlige barnesykdommene som kusma, røde hunder og 

meslinger, er barna vaksinert for og vil bare unntaksvis være 

aktuelle fraværsgrunner. 

 

Vannkopper 

 

Kan møte i barnehagen når det er blitt tørre skorper på det siste 

utslettet. Dette tar vanligvis en uke fra de første utslettene bryter 

ut. 

 

Brennkopper 

 

Barnet må bli sett på av lege og behandling må starte ved påvist 

brannkopper. Sårene må være dekket til på barn som kommer i 

barnehagen. På små barn som ev. river av bandasjen/ plaster MÅ 

barnet holdes hjemme til en ser at der er skorpe på såret. 

Brannkopper ER svært smittsomme og derfor er det viktig å 

holde seg til gode rutiner / retningslinjer. 

 

Den 5. barnesykdommen 

 

Barnet må ta blodprøve, da denne sykdommen kan være farlig for 

gravide foreldre / personal i barnehagen. 

Barnehagen MÅ få beskjed om resultatet av blodprøven. Barnet 

holdes hjemme til blodprøven er tatt og analysert. Ved påvist 

5.barnesykdom må barnet holdes hjemme til det er blitt tørre 

skorper på sårene og allmenntilstanden er god. 

 

Barneinfeksjoner med 

antibiotikabehandling. 

 

Barnet kan regnes for smittefri 2 dager etter at 

antibiotikabehandlingen er startet opp, forutsatt at barnet er 

feberfri. Hvis allmenntilstanden tillater det, kan de fra da av være 

i barnehagen. 
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Alvorlige infeksjoner med 

smitterisiko. 

 

Dersom barnet får diagnostisert en smittefarlig alvorlig sykdom, 

slik som hjernehinnebetennelse, skarlagensfeber, alvorlige 

tarminfeksjoner eller lignende, er det viktig at foreldrene straks 

gir beskjed til barnehagen, slik at de nødvendige tiltak kan gjøres 

i barnehagen. 

 

Oppkast /diaré 

 

Har barnet kastet opp flere ganger eller har sterk diaré skal barnet 

holdes hjemme i 2 døgn. Oppkast og diaré ER SVÆRT 

SMITTSOMT og derfor må vi ta dette på alvor. Barnet sin 

allmenntilstand etter oppkast /diaré må tas på alvor. Barnet skal 

klare dagen i barnehagen. 

 

Barn som har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra 

barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en 

unormal diaretilstand. 

 

Øyekatarr 

 

Med dagens kunnskap er det ikke av smittehensyn grunnlag for å 

anbefale at barn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme.  

Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av 

smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. 

 

Også her gjelder barnets allmenntilstand. 

 

Hodelus 

 

Hvis det oppdages i barnehagen er det ikke nødvendig å sende 

hjem.  Men barnet må så raskt som mulig når det kommer hjem 

starte på lusekur og greie med lusekam. 

 

Skabb 

 

Barnet kan vende tilbake i barnehagen når behandling er igangsatt 

 

Molusker, hånd – fot og 

munnsyke, munnsår, 

loppebitt, veggdyrbitt, 

vorter, RS-virus 

Barnet trenger ikke å holdes hjemme 

 

 

 

VED EN EV. PANDEMI KOMMER DET EGNE RETNINGSLINJER FOR HÅNTERING 

AV DETTE. 48 TIMERS REGELEN KAN DA TRE I KRAFT 


