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Forældrebrev om nødpasning 

Kære forældre til børn i Køge Kommunes skoler 

 

I overensstemmelse med de nye retningslinjer for hele Danmark er skolerne 

lukkede fra mandag d. 16.marts 2020 og minimum 14 dage frem til og med 

fredag d. 27.3.2020. 

 

Det betyder, at alle børn, så vidt det er muligt, skal blive hjemme og arbejde 

skolefagligt i eget hjem. I vil af skolen få at vide, med hvad og hvordan, de 

skal arbejde med det faglige.  

 

Hvis det for enkelte af jer forældre IKKE er muligt at passe jeres barn 

hjemme, så kan skolen i helt særlige tilfælde oprette en såkaldt 

nødpasnings-ordning i både skole – og SFO-tiden. Nødpasning gælder børn 

af de forældre, der varetager en af de kritiske samfundsfunktioner (omsorgs- 

og sundhedssektoren m.fl.) og de enlige forsørgere, der ikke har andre 

pasningsmuligheder. 

 

Nødpasningsordningen til børn, der ikke har andre pasningsmuligheder, kan 

udelukkende etableres for følgende elever:  

• Børn til og med 9 år, der ikke har mulighed for at være hjemme med 

en voksen (aldersgrænsen er fastsat af KL).  

• Enkelte børn over 9 år, der af helt særlige årsager og efter særlig 

aftale med skolelederen, ikke kan være alene hjemme.  
 

Hvis I som forældre har brug for nødpasningsordningen til jeres barn til og 

med 9 år, skal I, senest fredag d. 13. marts 2020 kl. 12.00, sende en 

mail til skolens fællespostkasse (postkassen fremgår af skolens hjemmeside) 

og fortælle følgende:  

• Barnets navn og klasse 

• Begrundelse for behovet for pasning 

• Pasningsbehovets omfang: Er det både skole og SFO-tid mm.  

• OBS. Giv skolen beksed, hvis barnet skal have opretholdt en kørsel. 

Som udgangspunkt bliver alle kørselsordninger automatisk annulleret 

fra d. 16.marts til og med fredag d. 27.marts.  
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Hvis I som forældre vurderer, at I på grund af særlige omstændigheder har 

brug for pasning, skønt jeres barn er over 9 år, så skal I kontakte skolederen 

hurtigst muligt på telefon eller mail og sammen drøfte jeres specifikke 

situation.  

 

Vi gør opmærksom på, at I skal sende en direkte mail til skolens 

fællespostkasse og IKKE benytte Aula, da der i øjeblikket kan være tekniske 

problemer.  

 

Der er mere information om den generelle situation på følgende link: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200311-nye-tiltag-

mod-covid-19-coronavirus 

 

Hvis I gerne vil tale med jeres barn om coronavirus/COVID 19 kan I hente 

inspiration i nedenstående link fra Sundhedsstyrelsen, Børns Vilkår og artikel 

fra Berlingske Tidende:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-om-coronavirus 

 

https://bornsvilkar.dk/gode-raad-saadan-taler-du-med-boern-om-

coronavirus/ 

 

https://www.berlingske.dk/samfund/seks-gode-raad-til-hvordan-du-taler-

med-dit-barn-om-coronavirus-kan-morfar 

 

Venlig hilsen 

Søren Thorborg, skolechef 
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