
Tirsdag den 17. marts 2020

Kære forældre med børn i Halsnæs Kommunes skoler 

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. 

Vi kunne allerede torsdag se, at mange forældre har fulgt regeringens anvisninger og taget børnene hjem. 
Det er en stor hjælp i forhold til den koordinering, der finder sted. 
Regeringens beslutning betyder blandt andet, at skolerne er lukkede fra mandag den 16. marts 2020 og to 
uger frem. 

Kommunerne skal i den forbindelse fra på mandag etablere nødpasning for skolebørn op til 9 år. 
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 alle forældre have afsøgt andre pasningsmuligheder. 

I Halsnæs Kommune etableres nødpasning på Magleblik Skole i SFO’ens normale åbningstid kl. 6-17. 
Behov for nødpasning af elever i indskolingen eller for elever i specialtilbud koordineres af skolelederen på 
din skole. 

Hvis du har behov for pasning skal du skrive til din skoleleder i Aula. I mailen skal man begrunde 
pasningsbehovet, herunder at man ligger inden for rammerne af de grupper, som kan få nødpasning. Opstår 
der en akut situation, hvor man alligevel mod forventning har brug for pasning, så møder man op med sit 
barn/børn på Magleblik Skole. 

Skolerne vil være i kontakt med elever og forældre om en plan for, hvordan eleverne får muligheder for at få 
undervisning, der hvor de nu er. Det kan handle om opgaver, online undervisningsmidler, projekter, læsning 
af romaner, klog brug af Aula og læringsplatform i den forbindelse. 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på skolens meldinger på Aula og på kommunens hjemmeside. 

I har mulighed for at holde jer løbende orienteret på bl.a. Halsnæs Kommunes hjemmeside 
https://www.halsnaes.dk/ samt på https://politi.dk/coronavirus-i-danmark,  hvor de danske myndigheder har 
samlet alle informationer om COVID-19. 

Venlig hilsen 

Niels Milo 
Direktør 
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