
 

Kære forældre med skolebørn 

 

 
Så er vi midt i anden uge med skolelukninger på grund af Covid-19. Det kan være en 

vanskelig tid for mange familier, og vi må gøre, hvad vi kan for at hjælpe jer.  

 

Udvidelse af periode med skolelukning 

Statsministeren meldte ud i mandags, at lukning af skoler forlænges til mandag den 13. 

april. Derfor åbner skolerne tidligst efter påske.  

 

Nødpasning 

Vi vurderer løbende, hvilke skoler, der har nødpasning. Det kan komme på tale, at flere 

skoler skal passe deres egne elever. Hvis du har et barn i nødpasning og der sker æn-

dringer, bliver du kontaktet af dit barns skole. 

 

Hvis du får brug for nødpasning, kan du altid kontakte dit barns skole. Så vil skolen af-

gøre, om dit barn kan få nødpasning ud fra Undervisningsministeriet kriterier: 

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

sendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmulig-

heder.  

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

behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Nødundervisning 

Alle skoler skal give nødundervisning, og alle elever har pligt til at deltage i nødunder-

visningen hjemmefra. Desuden skal skolerne registrere, hvis elever ikke deltager aktivt i 

nødundervisningen.  

Det er ikke dig, der skal undervise dit barn, men jeg beder dig om at understøtte dit 

barn til at lære så meget som muligt i denne tid. Jeg er klar over, at alle familier ikke 

har de samme muligheder for at hjælpe, men gør det så godt, du kan. 

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

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

 

Gode råd til børnefamilier 

Sundhedsstyrelsen har lavet en film med råd til forældre og retningslinjer om børn og legeaftaler 

Du kan hente filmen her  

Sundhedsstyrelsen har også lavet et dokument med relevante spørgsmål og svarfor børnefami-

lier. Det kan du hente her 

Center for Børn 

og Unge 

 

25. marts 2020 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_Raad-til-boernefamilier-om-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_FAQ-til-boernefamilier


 

Mange børn kan føle sig ensomme, når de ikke kan være sammen med kammeraterne. 

Det er særlig svært for de børn, der i forvejen ikke har så mange venner. Ved at tage 

kontakt via telefon eller sociale medier, kan dit barn hjælpe et andet barn, som måske 

er ensomt.  

 

Forældrerådgivning 

Det kan være vanskeligt for dig som forældre at få hverdagen til at hænge sammen. 

Hvis du har brug for at tale om det, så har vi i Slagelse Kommune oprettet en forældre-

rådgivning. Gå ind her og klik på fanen ’Forældrerådgivning’. 

 

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/vigtig-info-ved-lukninger
https://www.slagelse.dk/kommunen/coronavirus

