
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

  

Nødpasningen og den begrænsede åbningstid forlænges til og 

med den 15. maj  

 

Kære forældre  

 

I vores daginstitutioner, dagplejen og SFO er personalet nu i fuld gang med at få den nye og anderledes 

hverdag til at fungere sammen med jeres dejlige børn. Det går heldigvis rigtig godt, og vi er hjulpet godt 

på vej af, at I forældre bakker op om retningslinjerne, når I afleverer og henter jeres børn. Det er dog 

stadig et stort puslespil, der hver dag skal gennemtænkes ud fra, hvor mange børn der fremmøder, så vi 

kan efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

Derfor er nødpasningen og den begrænsede åbningstid nu forlænget til og med fredag den 15. maj.  

 

Tilmelding til nødpasning  

Daginstitutionerne, dagplejen og SFO vil fra mandag den 4. maj fortsætte med at holde åbent fra kl. 8-16.  

 

Nødpasningstiderne følger institutionernes normale åbningstider ud over kl. 8-16. Nødpasning om 

aftenen, natten og weekenden er ligeså forlænget til og med fredag den 15. maj. 

 

Hvis I har behov for nødpasning fra mandag den 4. maj og fremadrettet, så skal al tilmelding nu ske 

direkte til jeres barns daginstitution, dagpleje og SFO.  

 

I skal derfor ikke længere tilmelde jer via Læring og Udvikling. Bemærk at jeres tilmeldte nødpasningstider 

skal overholdes, da institutionerne planlægger efter dem, og selv 5 minutters afvigelse kan betyde en 

forskel.   

 

Jeres barns institution vil på Intra/Aula orientere jer om, hvordan tilmelding til nødpasning vil foregå.  

 

Tilmelding til pasning mellem kl. 8-16 

Hvis I har brug for pasning mellem kl. 8-16, er det fortsat til jeres barns daginstitution, dagpleje og SFO 

I skal sende jeres tilmelding.   

 

Jeres barns institution vil på Intra/Aula orientere jer om, hvordan tilmelding til pasning vil foregå.  

 

Vi takker for jeres tålmodighed og håber, at vi snart kan tilbyde en normal fuld åbningstid, hvor der ikke er 

behov for tilmeldinger.  

 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 


