Torsdag den 12. marts 2020

Kære forældre til børn i skole og dagtilbud
De tiltag, der er besluttet af Regeringen med henblik på at begrænse smittespredning
af Corona virus, betyder følgende for børn og elever i dagtilbud, skoler, SFO,
Landsbyordninger.
Dagtilbud og skolerne er åbne i dag torsdag d. 12.3 og i morgen fredag d. 13.3, men
vi opfordrer til, at I holder jeres barn hjemme, hvis det er muligt.
Fra mandag d. 16.3 til fredag d. 27.3 er dagtilbud og skoler lukkede. Selvom skolen er
lukket, er undervisningen dog ikke aflyst. Derfor gennemføres undervisning på
distancen så vidt, det er muligt. Elever i nødpasning er også omfattet af denne
undervisning.
De elever, som ikke er i skole i dag og i morgen bliver registreret som ’ekstraordinær
frihed’ – de bliver altså ikke registreret som fraværende. Fra d. 16.3-27.3 bliver
eleverne registreret som ’tilstede’ (selvom de opholder sig hjemme) - med mindre I
ringer og melder jeres barn syg.

Nødberedskab for 0-9 årige (3. klasse)
Der etableres nødberedskab for både dagtilbud og skoler. For at tilrettelægge den
rette nødpasning er det yderst vigtigt, at vi kender behovet for pasning. Nødpasning
er for dem, som ikke selv har mulighed for at passe deres barn hjemme og som ikke
kan organisere pasning på anden vis (nabohjælp, privat sampasning m.m.).
Vi laver nødpasning til de familier, som er omfattet er nedenstående:



Børn, hvor begge forældre arbejder med vitale offentlige eller private funktioner
i samfundet.
Børn, der pga. sociale forhold har særligt behov for at komme i skole,
børnehave eller vuggestue.

Vigtigt!
For at vi kan tilrettelægge nødpasningen optimalt, skal I tilmelde jeres børn til
nødpasning til jeres skole eller dagtilbud senest i morgen fredag d. 13.3 kl. 10.00.
samt angive hvilke ugedage/tidsrum, der er behov for nødpasning.
Dagplejebørn nødpasses i en af vores institutioner. Dagplejerne indgår i
nødpasningsberedskabet på lige fod med institutionspersonalet.
Der er naturligvis ikke nødpasning, hvis man er i karantæne, har symptomer eller er
smittet med Corona.

