KRIMINALOMSORGENS
YRKESFORBUND
Konsekvenser av stengte barnehager og skoler
Har du rett til å være borte fra jobben fordi barnehagen er stengt?
Stengte barnehager og skoler er i seg selv ikke grunnlag for fritak fra arbeidstakerforpliktelser
overfor arbeidsgiver. Regjeringen har likevel besluttet at skole- og barnehagestengningen skal
likestilles med sykdom hos egne barn. Dette betyr at foreldre har krav på omsorgspenger dersom
det er umulig å jobbe hjemmefra.
Etter Stortingets krisepakke 16. mars blir perioden foreldre kan være hjemme ved barns sykdom nå
doblet, dvs. minimum 20 dager for hver av foreldrene, samtidig som arbeidsgivers
finansieringsansvar reduseres til de første tre dagene.
Vanligvis trenger vi ikke søke om omsorgsdager. Som arbeidstaker har man automatisk rett til et
visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiver betaler lønn som vanlig for dagene det er
behov for at en arbeidstaker er hjemme med omsorg for barn. Det er ennå ikke klart hvordan den
praktiske løsningen blir for utbetalinger eller refusjoner fra NAV for dag fire og fremover.

Tilhører du en yrkesgruppe som har en spesielt viktig funksjon i krisen?
Det følger av Justisdepartementets liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og
nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole at ansatte i
Kriminalomsorgen utgjør en personellgruppe som kan få tilbud om barnehage og skole for sine
barn. Det er kommunene som etablerer tilbudet, som i utgangspunktet begrenses oppad til barn i 4.
klasse. Det gis ikke automatisk tilbud om dette da det er en forutsetning at det ikke finnes andre
mulige løsninger i nærmiljøet.
Ta kontakt med enhetsleder i din barnehage eller skole for en avklaring rundt tilbudet som dere
eventuelt kan benytte dere av.

Har barnet ditt spesielle behov?
Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge
med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta godt vare på. Skoler, barnehager og
barnevern må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet.
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