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Forældre til børn i dagtilbud, skoler og
klubber i Allerød kommune

Information om nødpasning i forbindelse med lukning af dagtilbud, skoler og
klubber
Regeringen har besluttet, at dagtilbud, skoler og klubber holder lukket fra mandag
den 16. marts og foreløbigt 14 dage frem.
I er alle blevet opfordret til at forsøge at finde løsninger, så børnene kan holdes
hjemme og jer der har behov for nødpasning skulle melde tilbage til jeres leder.
Vi vil gerne takke for jeres store opbakning til at kunne lukke vores dagtilbud,
skoler og klubber ned og tak til alle jer der har meldt tilbage med jeres behov for
nødpasning.
Allerød Kommune følger de principper for tilbud om nødpasning, som er udmeldt
fra Regeringen. Det betyder, at der stilles nødpasning til rådighed for børn af
forældre, som ikke kan skaffe andre pasningsmuligheder, og hvor begge forældre
enten er en del af Danmarks kritiske beredskabsfunktioner eller varetager jobs i
private virksomheder, hvor medarbejderne ikke er hjemsendt.
Der er meget få forældre, for hvem det ikke er lykkedes at finde løsninger og som
derfor har meldt et behov for nødpasning ind. Det er rigtig flot, at så mange af jer
har kunnet finde løsninger i denne svære situation, så vi kan bruge vores
ressourcer på at passe børnene til de forældre, der skal på arbejde. Vi er i
omegnen af 20-30 børn på dagtilbudsområdet, som pt. har behov for nødpasning
og lige omkring 20 børn i skole/SFO, som har behov for nødpasning
På baggrund af de indmeldte behov har vi tilrettelagt følgende nødpasning:
Nødpasning Allerød Kommune:
Dagtilbud
Ravnsholtklyngen holder åbent for de børn, der har brug for
pasning
En enkelt dagplejer holder åbent
Skole/SFO Skole og SFO: Lillevang Skole, Afdeling Skovvang holder åbent for
de børn, der har brug for pasning
Klub

Klub: Klub Skakten ved Lillevang Skole, Afdeling Skovvang vil
være åben for de børn, som har behov for at komme i klub

Dato: 13. marts 2020

Alle, der har indmeldt et behov for nødpasning af deres børn, vil få direkte besked
om mødested i de enkelte forældres E-boks.
For at undgå og stoppe smittespredningen er det vores ansvar at så mange
medarbejdere, som muligt kan arbejde hjemmefra, og da der er så få børn der har
behov for nødpasning, kan vi ikke holde åbent i flere dagtilbud eller skoler, idet
dette ville kræve tilstedeværelsen af flere medarbejdere. Derfor samler vi
nødpasningen på færrest muligt matrikler.
Der vil derfor være børn, som ikke passes i deres egen daginstitution eller på
deres egen skole/SFO eller egen klub. Vi arbejder selvfølgelig med, at der er
kendte voksne tilstede i fht. vuggestuebørn og børn i udsatte positioner.
Hvis der opstår uforudsete forhold, som giver jer får behov for nødpasning, skal I
kontakte lederen i jeres egen daginstitution, skolelederen på jeres barns skole og
klublederen i jeres klub. Så vil I få anvisninger på, hvordan I skal forholde jer.
Ligeledes vil vi naturligvis have brug for besked, hvis I har fundet andre løsninger
og alligevel ikke skal benytte nødpasningen, så vi kan tilpasse tilbuddet. I dette
tilfælde skal i også kontakte dagtilbudslederen eller skolelederen, hvor jeres barn
hører til.
Jeg vil gerne til allersidst igen takke for den meget store opbakning, I alle udviser i
denne svære situation og for at understøtte sikring af inddæmning og reducering af
smitten af Coronavirus i Danmark.
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