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Information om nødpasning
Kære Forældre i Gentofte Kommunes daginstitutioner og dagpleje
Den 12. marts informerede vi jer bl.a. om, at regeringen på grund af situationen vedr. coronavirus har
besluttet, at alle daginstitutioner og dagplejen holdes lukket fra mandag den 16. marts 2020 til og med
den 27. marts 2020.
Børne- og Undervisningsministeriet har den 15. marts 2020 offentliggjort udkast til bekendtgørelse, som
udmønter regeringens beslutningen om nedlukning samt etablering af nødpasning. Bekendtgørelsen er
endnu ikke endeligt vedtaget, men det forventes at ske senere i dag den 17. marts 2020. Udkastet til bekendtgørelse er vedhæftet. Såfremt bekendtgørelsen ændres i forhold til udkastet, vil vi straks informere om dette.
Alle daginstitutioner og dagplejer er lukket indtil sundheds- og ældreministeren beslutter andet. For enkelte, helt særlige grupper af børn, er der specielle hensyn, der gør sig gældende. Forældre til disse børn
får særskilt besked.
Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper:
 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og
sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirk‐
somheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.
Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du rette henvendelse til lederen af
din institution eller lederen af dagplejen.
Som udgangspunkt finder nødpasningen sted på den daginstitution eller hos den dagplejer, som dit barn
normalt går i. Det gør vi for at sikre, at nødpasningen så vidt muligt foregår i vante rammer og understøtter børnenes trivsel og tryghed, og for at undgå at samle mange børn på et sted. Der er kan være
pædagogiske forhold der taler for at etablere fælles nødpasning på tværs af institutioner og såfremt der
sker ændringer, giver lederen besked til de berørte forældre.
De af jer, der ikke allerede har meddelt jeres eventuelle behov for nødpasning eller har et ændret behov
herfor bedes meddele dette til lederen af daginstitutionen eller dagplejen. I skal fortsat benytte det
skema, der blev sendt ud den 12. marts.
Det er lederne af de enkelte tilbud, der vurderer og træffer beslutning om hvilke børn og unge, der tilbydes nødpasning, Hvis I er uenige i lederens beslutning, kan I rette henvendelse til undertegnede på mail:
sani@gentofte.dk.
Med venlig hilsen
Sanne Nielsen, leder af Dagtilbud
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