GENTOFTE KOMMUNE

Den 18. marts 2020

Information om nødpasning
Kære forældre i Gentofte Kommunes skoler
Den 12. marts informerede vi jer bl.a. om, at regeringen på grund af situationen vedr. coronavirus har
besluttet, at alle skoler holdes lukket fra mandag den 16. marts 2020 til og med den 27. marts 2020.
Børne- og Undervisningsministeriet har den 17. marts 2020 offentliggjort bekendtgørelsen om lukning af
dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl.
10.00, og gælder indtil den 30. marts 2020.
Alle skoler 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 bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper:
o 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
forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
o 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt
medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
o 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 skolelederen
på jeres skole.
Ændring af nødpasning
Antallet af elever i nødpasning har de sidste dage været på ca. 10 elever. Af pædagogiske og praktiske
grunde vil nødpasningen derfor fra torsdag den 19. marts 2020 blive samlet på to skoler (Gentofte Skole
og Ordrup Skole).
Vi følger myndighedernes retningslinjer, og der vil således ikke være mere end 10 personer samlet.
Nødpasningen vil foregå i trygge rammer, hvor lærere og/eller pædagoger sikrer børnenes tryghed og
trivsel.
Såfremt pasningsbehovet ændrer sig markant, kan det blive nødvendigt igen at åbne for nødpasning på
flere skoler.
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Procedure ved nødpasning
1. Forældre retter henvendelse til skoleledelse på egen skole ved behov for nødpasning jf. kriterier for
nødpasning
2. Skoleledelse vurderer den aktuelle situation og bevilliger nødpasning jf. kriterier for nødpasning
3. Forældre informeres om endelig aftale om nødpasning, og hvor eleven aktuelt skal møde:
Gentofte Skole, GFO Kilden (indgang fra fodboldbane ved Kildeskovsvej)
Baunegårdsvej 33, 2820 Gentofte, tlf. 3965 0228
(Elever fra Bakkegårdsskolen, Dyssegårdsskolen, Gentofte Skole, Hellerup Skole,
Munkegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen)
Ordrup Skole, Indskoling C – følg henvisningerne
Grønnevænge 16, 2920 Charlottenlund, tlf. 3998 5959
(Elever fra Gentofte Kommunes Ungdomsskole, Maglegårdsskolen, Ordrup Skole,
Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole og Tranegårdsskolen)
4. Forældre og skoleledelse udveksler kontaktoplysninger mm.:
o Elevens navn og adresse
o Forældre/kontaktperson(-er) og tilhørende telefonnumre
o Tidsrum for nødpasning, datoer samt aflevering- og afhentningstidspunkter
o Andre vigtige informationer om eleven
Søgårdsskolen holder stadig åbent for nødpasning af egne elever.
De af jer, der ikke allerede har meddelt jeres eventuelle behov for nødpasning eller har et ændret behov
herfor bedes meddele dette til skolelederen. I skal fortsat benytte det skema, der er blevet sendt ud
tidligere.
Det er skolelederen, der vurderer og træffer beslutning om, hvilke børn og unge der tilbydes
nødpasning. Hvis I er uenige i skolelederens beslutning, kan I rette henvendelse til Skolechef Hans
Andresen, ha@gentofte.dk.

Med venlig hilsen
Hans Andresen
Skolechef
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