
Tirsdag den 17. marts 2020

Kære forældre til børn i dagtilbud 

Regeringen meddelte onsdag den 11. marts, at store dele af den offentlige sektor lukkes ned som 
en konsekvens af COVID-19. Det sker for at forsinke og mindske smitten med COVID-19 så meget 
som muligt. 

Regeringens beslutning betyder blandt andet, at en række børnehuse i Halsnæs er lukkede fra 
mandag den 16. marts 2020 og to uger frem. 

Landets kommuner skal i den forbindelse fra på mandag etablere nødpasning af de 0–6 årige. Det 
skal understreges, at nødpasning er forbeholdt de børn: 

 Hvor begge forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor. Det 
kan f.eks. være ansatte i sundhedsektoren. 

 Hvor begge forældre er ansat i private virksomheder, der ikke har hjemsendt 
medarbejderne. 

 Hvor den ene forælder er ansat i en kritisk funktion, og hvor den anden forælder er ansat i 
en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. 

 Hvor der er en enlig forsørger, og hvor man enten er ansat i en kritisk funktion eller hvor 
man er privatansat og ikke er hjemsendt. 

 Hvor barnet er i et specialtilbud 

Bortset fra børn i specialtilbud skal forældre have afsøgt andre pasningsmuligheder. 

Vi oplever allerede nu, at mange forældre har fulgt regeringens anvisninger og holder deres børn 
hjemme. Det er en stor hjælp i forhold til den koordinering, der finder sted. Vi er vidende om, at 
rigtig mange har fundet alternative pasningsmuligheder. Det takker vi for, og vi opfordrer til, at 
man benytter sig af disse selvom man ligger indenfor ovenstående kriterier. 

Nødpasning i dagtilbud fra mandag den 16. marts foregår i Frederiksværk Børnehus, Hundested 
Børnehus og Børnehuset Kregme indenfor almindelig åbningstid. Borgere skal søge mod det 
børnehus, der ligger tættest på ens bopæl, dog således at borgere i Melbyområdet skal søge mod 
Hundested. 

Såfremt man har brug for pasning skal vi bede om, at man skriver til en af følgende emailadresser, 
hvis I har spørgsmål kan I anvende de oplyste telefonnumre:

Frederiksværk Børnehus: nodpasningfrederiksvaerk@halsnaes.dk  
Tlf. 3010 4161 eller 5167 5483

Hundested Børnehus: nodpasninghundested@halsnaes.dk  
Tlf. 4022 0167

Børnehuset Kregme: nodpasningkregme@halsnaes.dk 
Tlf. 2159 3104

I mailen skal man begrunde pasningsbehovet, herunder at man ligger inden for rammerne af de 
grupper, som kan få pasning. Opstår der en akut situation, hvor man alligevel mod forventning har 
brug for pasning, så møder man op med sit barn/børn i det børnehus, der ligger tættest på ens 
bopæl (Kregme, Frederiksværk eller Hundested). 

Med venlig hilsen 

Niels Milo Poulsen 
Direktør 
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