
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 
Information om nye anbefalinger og retningslinjer samt 

ophør af nødpasning i SFO 

Kære forældre 

 

Vi skriver til jer for at orientere jer om de nye anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne samt for at 

informere jer om, at nødpasningen i SFO nu ophører.  

 

SFO-personalet gør hver dag et stort stykke arbejde for at organisere dagligdagen for jeres børn ud fra 

anbefalinger og retningslinjer. I og jeres børn skal kunne føle jer trygge og i gode hænder, fra I afleverer 

jeres børn, til I henter jeres børn. Ud fra personalets tilbagemeldinger kan vi høre, at det er lykkes med stor 

succes, hvilket kun har været muligt, fordi I har taget så godt imod de nye rammer. I har udvist stor velvilje 

og opbakning i denne tid, og det har været en stor hjælp.   

 

Ophør af nødpasning i SFO 

Fra mandag den 18. maj vil der ikke længere være nødpasning i SFO’erne. Det vil sige, at I som forældre 

ikke skal tilmelde jeres børn til nødpasning fra mandag den 18. maj.  

 

SFO’erne vil fra den dag gå tilbage til deres helt normale åbningstider.  

 

Nye anbefalinger og retningslinjer  

Den 10. maj udsendte Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger, og den 13. maj udsendte Børne- og Under-

visningsministeriet nye retningslinjer for dagtilbudsområdet, hvilket også dækker SFO-området.  

 

De nye anbefalinger betyder bl.a., at der generelt skal være en meters afstand mellem børnene. Anbefalin-

gen om en meters afstand gælder dog ikke i børnenes leg og personalets omsorg og arbejde med bør-

nene. I disse situationer vil der være ekstra opmærksomhed på, at samværet foregår inden for samme 

gruppe af børn og med stor fokus på hygiejne.  

 

Anbefalingen om afstand på en meter skal så vidt muligt overholdes ved hente-bringe-situationer, foræl-

dresamtaler og lignende. SFO’en vil fortsat sikre, at forældre, børn og personale ikke samler sig ved ind-

gangen i større grupper, og I bedes fortsat benytte eventuelle alternative indgange ved hente-bringe-situ-

ationen. I vil derfor fortsat opleve, at det kan tage længere tid at aflevere og hente jeres børn. Vi opfordrer 

desuden til, at I afleverer og henter på skæve tidspunkter, hvis I har mulighed for det, da vi derved bedre 

kan undgå store forsamlinger foran SFO’erne. 

 

Der er ligeledes ikke længere anbefalinger om gruppestørrelser hverken ude eller inde og heller intet mak-

simum for størrelsen af grupper. Det er nu den vanlige gruppeorganisering, der er udgangspunktet.  

Aktiviteter for børnene kan derfor nu også organiseres i faste grupper med et fast antal voksne per 

gruppe. Børnene skal dog så vidt muligt blive i de samme grupper og med det samme pædagogiske per-

sonale. I ydertimerne, når der er få børn tilbage, vil det i mindre omfang være muligt at samle børnene på 

tværs af grupperne bl.a. med henblik på børnenes trivsel.  

 

De øvrige, eksisterende retningslinjer har ikke ændret sig, og derfor er der fortsat stort fokus på god hygi-

ejne og øget rengøring.  

 

I kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra den 10. maj her.  

I kan læse Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer fra den 13. maj her.  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
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En lidt anderledes hverdag 

SFO-personalet er allerede nu i gang med at arbejde ud fra de nye anbefalinger, og I vil derfor kunne op-

leve, at hverdagen for børnene kan være lidt anderledes. Selvom anbefalingerne er blevet ændret, vil hygi-

ejne og rengøring blive ved med at være en yderst vigtig del i SFO’erne for at undgå smittebæring.  

 

Vi takker for jeres samarbejde og jeres forståelse. 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 


