
 

    

 
 
 
Corona – Krisekommunikation 12. marts 2020 
 

Information til forældre - skolebørn 
 
Kære forældre 
Giv os besked senest fredag kl. 10, hvis I har behov for nødpasning. 
Som bekendt lukker alle skoler mandag 16. marts for at dæmme op for udbredelsen af 
coronavirus.  
Mariagerfjord Kommune stiller alternativ pasning til rådighed for elever i 0-3 klasse, hvor begge 
forældre/ den enlige forsørger varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, 
eller som ikke har andre muligheder for pasning.  
Med kritiske funktioner sigtes der fx til personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, 
politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Hvis der er 
en forælder hjemme, som er pålagt hjemmearbejde, er dette ikke et kriterie for at modtage 
nødpasning.  
 

Hvis I har behov for nødpasning, vil jeg bede jer om at give skolen besked om dette via Aula 

senest i morgen fredag kl. 10.  

Beskeden sendes som en direkte besked i Aula til skoleleder Bente Nørskov med oplysning om: 

 Barnet navn og alder. 

 Aktuelt pasningsbehov – ugedage og tidsrum til/fra. 

 Begrundelse for pasningsbehov (med baggrund i nedenstående kriterier). 

 Hvis der er helt særlige udfordringer med hensyn til transport til nødpasningen (da 

skolebuskørslen er indstillet)  

Kriterier for, at der kan tilbydes nødpasning er følgende: 
Begge forældre/den enlige forsørger er ansat i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, 
politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. 
Hvis der er en forælder hjemme, som er pålagt hjemmearbejde, er dette ikke et kriterie for at 
modtage nødpasning. 
Da vi i den kommende periode aflyser skolebuskørslen, bedes I endvidere oplyse til skolen, hvis I 
har en helt særlig udfordring med hensyn til transport til nødpasningen.  
Når vi har et samlet overblik over pasningsbehovet, vil vi så hurtigt som muligt melde ud, hvor 
pasningen vil finde sted. 
Hvis I i løbet af de kommende to uger får et akut pasningsbehov jævnfør ovenstående kriterier, 
bedes I på samme måde give skolelederen besked.  



 

    

I forhold til ovenstående skal vi gøre opmærksom på, at bedsteforældre ikke bør passe børn, hvis 
de på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for COVID-19. 
Hvis I som forældre går sammen om at passe hinandens børn, anbefaler vi desuden, at der 
maksimalt passes 5 børn på samme matrikel ad gangen.   
Regeringens mål er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor de 
ikke skal møde fysisk op på skolen. Derfor vil I via Aula modtage besked fra jeres børns lærere om 
skoleopgaver, som eleverne kan arbejde med hjemme.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Berit Vinther 
Dagtilbuds- og skolechef 
 

 
 
 


