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Information om nødundervisning og nødpasning efter juleferien
Kære forældre
Regeringen har 29. december 2020 forlænget de nuværende restriktioner som følge af
Covid-19.
Nødundervisning i form af fjernundervisning
Det betyder, at alle elever fra 0.-9./10. klasse skal have nødundervisning i form af fjernundervisning fra 4. januar 2021 i lighed med den undervisning de fik under nedlukningen i foråret.
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Følgende elever er også denne gang undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning:



Specialklasseelever på alle klassetrin
Elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov,
herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

I bedes tjekke Aula løbende. Her følger hurtigst muligt nærmere information
fra jeres barns skole om nødundervisning, herunder praktiske informationer
mv.

Nødpasning
Desuden tilbydes nødpasning i skole, SFO- og klubtilbud til følgende elever:




Elever til og med 4. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner
som ansatte i fx ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur,
politi eller transport- og forsyningsvirksomheder, skole- og dagtilbud. Forældrene
skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
Elever til og med 4. klasse, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke
har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Hvis kommunen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan
stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunen prioritere
børn og unge med særlige behov, herunder specialklasseelever, samt børn under 10.
år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner.
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Mundbind
Forældre, der afleverer eller henter et barn i nødpasning, anbefales at bære mundbind
på skolen og i SFO/klubtilbud. Vi anbefaler desuden, at man så vidt muligt afleverer og
henter sit barn til nødpasning uden for skolen.

Ved behov for nødpasning i dagtiden i skole og SFO/klub fra 4. januar
Tjek om I er omfattet af kriterierne for nødpasning jf. ovenfor.
Meddel nødpasningsbehov til skolelederen senest 1. januar kl. 14.
 Barnets navn og klasse
 Barnets behov for nødpasning - husk at angive dato og tidsrum
 Beskrivelse af den familie- og arbejdssituation, der begrunder behovet for nødpasning
 Barnets normale SFO/klub
 Kontaktoplysninger på forældre
Vær opmærksom på, at børn, der ikke er bevilget taxa, selv skal transportere sig til
og fra skole, da skolebuskørsel er indstillet.
Tilmelding til nødpasning i aften- og nattetimerne samt weekender
Forældre, der har behov for nødpasning uden for almindelig åbningstid, skal kontakte skolelederen for en drøftelse af, hvordan deres pasningsbehov kan imødekommes.

I ønskes alle et godt og lykkebringende 2021 – forhåbentlig bliver det året, hvor vi atter
ryster Covid19 af os, og tingenes tilstand atter bliver normaliseret.

Venlig hilsen
Anne Gammelby Lybecker
Skolechef

