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Kære borgmestre
Vi befinder os i en helt særlig situation, hvor vi i fællesskab skal have
stoppet coronasmitten. Derfor er der allerede igangsat mange ekstraordinære tiltag. Et af disse tiltag er nedlukning af dagtilbud og skoler mv. og
iværksættelse af nødpasning.
Vi får i KL og i ministeriet mange henvendelser om nødpasning. I dette
fælles brev til alle borgmestre vil vi derfor kort beskrive, hvad rammerne
er for nødpasning, herunder hvilke børn der kan komme i betragtning til
nødpasning. Vi skal derudover henvise til KL’s løbende information til
kommunaldirektører og ministeriets hjemmeside uvm.dk/corona, hvor
der er uddybende svar, og hvor der løbende sker opdateringer.
Rammerne for nødpasning
Kommunen fastlægger og offentliggør kriterier for nødpasning, jf. bekendtgørelsen om lukning og nødpasning1, herunder de konkrete kriterier for udvælgelse af børn og unge. Eksemplerne i dette brev og på
hjemmesiden er således eksempler og til inspiration for kommunernes
fastlæggelse af de endelige kriterier. Rammerne for nødpasning skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
I vurderingen af, hvilke børn der konkret tilbydes nødpasning, gælder de
almindelige forvaltningsmæssige regler, der bl.a. betyder, at det vil bero
på en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller unges
behov, om de er omfattet af nødpasning efter § 5, stk. 2.
Det er afgørende, at kommunerne og de enkelte tilbud, der tilbyder nødpasning, sikrer, at der tages alle forholdsregler mod smittespredning.
Vigtige elementer heri er små grupper, de samme børn i grupperne, høj
hygiejnestandard, hyppig rengøring, udluftning, afstand og så mange
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udendørsaktiviteter som muligt. Der skal altid tages udgangspunkt i de
nyeste og mest opdaterede anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.
Eksempler på kriterierne for nødpasning
Nedenfor gives der, med udgangspunkt i bekendtgørelsens § 5, stk. 2
eksempler på, hvad kommunalbestyrelsens kriterier for tilbud om nødpasning kan omfatte. For både kriterie 1 og 2 gælder det, at forældrene
forud skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
Listen af eksempler er ikke udtømmende.
 Kriterie 1 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
På ældreområdet kunne det eksempelvis være plejehjem og –
centre, hjemmeplejen, madservice, indkøb, centrale rengøringsenheder mv. På det tekniske område kunne det omfatte beredskab, forsyning, kollektiv trafik, krematorier samt skadedyrsbekæmpelse. På skoleområdet omfatter det fx specialskoler, nødpasning i dagtilbud og skoler, heldagsskoler, folkeskoler med specialklasser el lign. For flere eksempler på samfundskritiske funktioner på det kommunale område kan der henvises til flg. oversigt
udarbejdet af KL: https://www.los.dk/wpcontent/uploads/2020/03/KL-Beredskab-afgrænsning-af-vitalefunktioner.pdf
Derudover kan der være tale om medarbejdere, der vedligeholder
og reparerer bredbånds- og mobilnettet samt sikring af ITinfrastruktur (der sikrer finansiel sektor), medarbejdere, der arbejder med medicinforsyning, herunder også produktion af værnemidler (masker, visir mv.), medarbejdere, der er i den generelle
transportsektor, der skal sikre forsyningskæderne samt den kollektive trafik, havne og lufthavne, foruden medarbejdere, der beskæftiger sig med renovation. Det kan også være medarbejdere,
der arbejder på bilværksteder, autohjælp/vejhjælp og leverandører
af reservedele til motorkøretøjer såsom bl.a. ambulancer, politiog brandbiler og biler brugt af hjemmeplejen. Endelig kan der
nævnes medarbejdere, der er beskæftiget i fødevareindustrien og
forsyningssektoren.
For så vidt angår kriterie 1 skal det understreges, at der ikke er
forskel på, om forældrene har beskæftigelse i den private eller offentlige sektor.
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 Kriterie 2 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat
virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dette kan
være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har
hjemsendt deres medarbejderne, og som har afsøgt alle relevante
pasningsmuligheder.
 Kriterie 3 omfatter børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kunne eksempelvis være børn og unge, hvor
der fx er
 et meget højt skolefravær,
 underretninger,
 alvorligt syge forældre,
 igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring,
og
 børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift i dagtilbud eller skoler vil have stor negativ betydning
for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
I forhold til yderligere eksempler og uddybende svar, se mere på
uvm.dk/corona.
Endelig skal det bemærkes, at der herudover er en gruppe af børn og
unge, som har helt særlige sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige
behov, som ikke er omfattet af lukningen af dagtilbud og skoler og dermed nødpasning. Målgruppen for denne gruppe af børn og unge fremgår
af bekendtgørelsens §2.

Med venlig hilsen
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