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ag en struktur for hverdagen!
OVID-19 har tatt fra oss de daglige rutinene knyttet til arbeid, skole og hjemmeliv. Dette er 

vanskelig for barn, tenåringer og deg. Å lage nye rutiner kan være til hjelp. 

T
kap en fleksibel men 

 rutine h

ere og oppføre seg bedre. h

ba
dine 

ho
tr

avst
til andre

t

 Gjør håndvask og hygie

L

s

L

b

regelmessig håndvask. for a

dag. Du er en st

deg. 

Klikk her for fle

Parenting tips 
from WHO
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ver dag. 
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att av tid for strukturerte aktiviteter og fritid. Dette kan 
Du kan også skrive brev og lage 

tegninger som du kan dele med 

andre. Heng de opp på utsiden av 
jemmet ditt sånn at andre kan se! 

 

arn og tenåringer kan hjelpe til med å planlegge dagens 

utiner - som å sette opp en timeplan for skolearbeidet. 

arn vil følge opp dette bedre hvis de kan være med på 
Lær 
rna 
til å 
lde 

ygg 
and 
Du kan trygge barnet ditt ved å 

snakke om hva du gjør for å unngå 

smitte og holde på sikkerheten. Lytt
il barnets forslag og ta det på alvor. 
Få med gymnastikk hver eneste dag - 
dette reduserer stress og er bra for barn 
ne til noe som er morsomt 
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Lag et spill for å se hvor få ganger vi 
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Du er en modell for ditt 
Ta et minutt på slutten 
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det har gjort.  
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re foreldretips!
Hvis du praktiserer det å holde en trygg avstand og 

god hygiene selv, og har medfølelse med andre, 

spesielt de som er syke eller er sårbare, så vil barna 
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