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Brev til landets kommuner - Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og 
aktivitet 

 
I forbindelse med koronapandemien er det fra 9. november 2020 mange kommuner som har 
opprettet tilbud om karantenehotell for personer som kommer fra utlandet (les mer om 
karantenehotell (regjeringen.no). Noen av disse har med seg barn, og det er viktig at barna 
ivaretas på en god måte under karanteneoppholdet.  
 
I samarbeid med Folkehelseinstituttet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  og 
Utdanningsdirektoratet ber Helsedirektoratet kommunene om å informere karantenehotellene 
om at de skal legge til rette for lek og aktivitet for barn og unge i karantene. Selv om barn i stor 
grad aktiviserer seg selv, bør hotellene bidra til at oppholdet blir så godt som mulig: 
 

 Foreldre med barn skal så langt det er mulig tildeles større/flere rom på hotellene for å 

muliggjøre både aktivitet og lek samt skjerming for barn og unge slik at de får nødvendig 

hvile. 

 Hotellet bør informere foreldre om at de kan gå ut av hotellet med barna selv om de er i 

karantene. De bør oppfordres til ut gå ut og leke med barna minst en gang om dagen, og 

sørge for at de ikke har kontakt med andre. 

 Hotellet bør informere om egnede områder utenfor hotellet eller i nærheten, og legge 

til rette for at barn i karantene kan få leke adskilt fra andre barn og voksne innendørs. 

Foreldre må være sammen med barna ved aktivitet for å sikre at smittevern ivaretas. 

 Hotellene bør også legge til rette for at barn og unge har tilbud om mat utenfor faste 

tider, og mulighet til vask av tøy ved behov.  

Kommunen bør sørge for at hotellene har leker for ulike aldersgrupper til innendørs og 
utendørs aktivitet tilgjengelig, som f.eks. rokkeringer, matter, baller, kjegler, innebandykøller, 
bordtennisbord, samt tegnesaker og brettspill. Utstyret må lett kunne rengjøres etter bruk. Se 
råd om vask av leker i smitteveileder for barnehage.   
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-informasjon-om-karantenehotell/id2784377/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-informasjon-om-karantenehotell/id2784377/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/god-hygiene/#godt-renhold
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Se Helsedirektoratets oppdaterte anbefaling: Barn og unge på karantenehotell bør få 
tilrettelegging for lek og aktivitet 
 
Med takk for godt samarbeid. 
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