
Kære forældre med et skolebarn 

 

 

 
Så er vi kommet til dag 3 med skolelukninger i hele landet. Jeg håber, at du har fundet 

en god rytme med dit barn/dine børn i denne ekstraordinære tid. Jeg er også klar over, 

at den anderledes hverdag kan give nogle udfordringer i familierne rundt omkring. 

 

Tal med dit barn 

Jeg vil opfordre dig til, at få talt med dit barn om denne situation, hvor Covid-19 spre-

der sig i hele verden. Hvordan du taler med sit barn om det, vil afhænge af barnets al-

der og personlighed. Det er også en balance at tale sit barn om kriser, så han/hun på 

den ene side forstår, hvad der sker, og på den anden side ikke bliver unødigt angst. Tal 

med dit barn og besvar hans/hendes spørgsmål så godt du kan og prøv at berolige dit 

barn bedst muligt. 

Har du et ældre barn er det især vigtigt, at få den unge til at forstå alvoren af situatio-

nen, så han/hun ikke samler sig med vennerne i større flokke. Budskabet er, at vi skal 

forhindre en spredning af smitte, der kan ende med at være farlig for nogen personer.  

 

Nødpasning 

Vi har haft maximalt 15 elever i nødpasning i hele Slagelse Kommune. Tilbagemeldingen 

fra skoler med nødpasning er, at det går fint.  

Efter de seneste udmelding fra Statsministeren, sikrer skoler og daginstitutioner natur-

ligvis, at der ikke befinder sig mere end 10 personer i samme lokale. 

 

Hvis nogen af jer, skulle opleve et behov for nødpasning, kan I kontakte jeres børns 

skole. Undervisningsministeriet har udmeldt følgende kriterier for, at ens barn kan 

komme i nødpasning: 

1) 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 re-

levante pasningsmuligheder. 

2) 2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har 

hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasnings-

muligheder.  

3) 3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæs-

sige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Nødundervisning 

En ny bekendtgørelse om nødundervisning forventes at blive vedtaget på fredag. 

Bekendtgørelsen vil bl.a. indeholde følgende: 

 

Center for Børn 

og Unge 

 

18. marts 2020 



• Alle skoler har pligt til at etablere nødundervisning. Nødundervisning tilrettelæg-

ges og gennemføres uden fysisk tilstedeværelse af lærere og elever. 

 

• Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisningen.  

 

• Skolerne vil registrere elevers manglende aktive deltagelse i nødundervisningen. 

Det er op til den enkelte skole at vurdere, hvordan de vil registrere det. 

 

• Nødundervisning kan omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning, herun-

der brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler efter anvisning fra læ-

rer.   

 

Hvis du har spørgsmål til nødundervisningen, eller der opstår udfordringer omkring dit 

barns deltagelse i nødundervisningen hjemmefra, så kontakt dit barns skole/lærer.  

 

Registrering af skolefravær 

Ingen elever bliver registreret fraværende i perioden med skolelukninger.  

Skolen skal dog registrere, hvis dit barn ikke deltager aktivt i den nødundervisning, som 

lærerne anviser. 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til ovenstående skal du kontakte ledelsen på dit barns skole. Følg i 

øvrigt med på Aula. Du kan også følge med på Slagelse Kommunes hjemmeside her. 

Siden bliver løbende opdateret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorthe Christiansen 

Leder af skoleområdet 

https://www.slagelse.dk/kommunen/coronavirus

