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Information til forældre om nødpasning og nyt fra Sundhedsstyrelsen 

 

Kære forældre  

 

Vi befinder os i en helt særlig situation, hvor vi i fællesskab skal have stoppet coronasmitten. 

Derfor har regeringen den 23. marts forlænget nedlukning af landets skoler og dagtilbud.  

I Gladsaxe Kommune tilbyder vi allerede nødpasning, og dette tilbud bliver nu forlænget frem til 

påskeferien. Børn, der allerede er tilmeldt nødpasning, kan fortsat få deres pasningsbehov opfyldt 

og I behøver ikke kontakte jeres skole eller dagtilbud. 

 

Nødpasning 

Der kan være flere af jer, der får brug for nødpasning og i Gladsaxe Kommune har vi fastsat 

konkrete kriterier ud fra følgende:  

1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal 

have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.  

2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt 

medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.   

3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, 

herunder begrundet i forhold i hjemmet.  

Vi tilbyder nødpasning på alle ti folkeskoler, i ti børnehuse og i dagplejen til dem, der opfylder 

kriterierne for nødpasning, og har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 

 

Er I ikke tilmeldt nødpasning, men kan se I får behov for dette, skal I kontakte jeres barns skole eller 

dagtilbud.  

 

Informationsmateriale til forældre og retningslinjer om børn og legeaftaler 

Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet opdateret information om COVID-19 (coronavirus) til 

børnefamilier. Materialerne giver anbefalinger og gode råd til jer forældre.  

 

Film med opdaterede råd til forældre 

I denne film fortæller Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede 

restriktioner fra myndighederne. Se filmen her: Råd til børnefamilier om COVID-19  

 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_Raad-til-boernefamilier-om-coronavirus
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Spørgsmål og svar særligt til forældre 

Mange af jer sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor 

har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe jer. 

Se spørgsmål og svar her: FAQ til børnefamilier  

  

Plakat med retningslinjer om børn og legeaftaler 

En ny plakat med seks gode anbefalinger til forældre, når jeres børn leger med andre børn.  

Download og se plakaten her: Retningslinjer om børn og legeaftaler 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Berlin Hovmand 

Børne- og kulturdirektør 
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