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Spørsmål 1 
I vedtaket står det: «Barnehager har ordinær åpningstid for barn der begge foresatte har 
samfunnskritiske yrker. For å kunne benytte ordinær åpningstid i barnehagen i perioden 20.desember til 
og med 30.desember forutsettes det at begge foresatte er på arbeid i åpningstiden til barnehagen."  
 
Jeg mener bestemt at det på spørsmål i formannskapet ble gitt uttrykk for at dette med «begge 
foresatte er på arbeid» skulle jenkes til i hvert enkelt tilfelle, der for eksempel den en har en 
samfunnskritisk jobb og den andre ikke har, men allikevel har behov for barnehageplassen. Dette er lite 
etterprøvbart siden det ikke foreligger opptak fra møtet. 
 
Hvordan praktiseres denne bestemmelsen i dag? 
 
Spørsmål 2: 
Etter det jeg får opplyst må foresatte med samfunnskritiske yrker legger fram vaktlister for en periode 
på 14 dager, attestert av arbeidsgiver. 
 
Hvordan håndteres disse opplysningene med tanke på personvern og er det egentlig en god ordning 
med tanke på GDPR bestemmelsene? 
 
Svar 
 
Spørsmål 1. 
Det er ikke lenger et krav om at begge foreldre skal ha samfunnskritiske yrker, nå holder det at kun en 
av foreldrene har det. Barnehagene oppfordres nå som tidligere til å finne gode løsninger gjennom 
dialog med den enkelte familie.  
 
Det er krevende for barnehagene å drive på gult nivå, det setter ekstra krav til smittevernarbeid. Og 
barnehagene er avhengig av et godt foreldresamarbeid for å kunne gi et tilstrekkelig barnehagetilbud 
også under krevende forhold. 
 
Spørsmål 2. 
Dette er sjekket ut med kommuneadvokaten, og opplysninger om når man arbeider ikke er omfattet av 
taushetsplikten. Barnehagene noterer ned hvilke tidsrom hvilke barn har behov for barnehageplass, og 
oppbevarer ikke opplysningene lenger enn det som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig bemanning. 
Opplysningene behandles konfidensielt i den enkelte barnehage. 


