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Må man gerne lave legeaftaler og private pasningsløsninger?
Børnefamilierne opfordres til at finder på alternativer til dagligdagen i skole, SFO og
daginstitution. At man hjælpes ad, så alle har et sted at blive passet, og at man forhører sig
om hjælp hos naboer, venner og familie, dog ikke ældre. Bedsteforældre bø r for eksempel
ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over
for coronavirus/covid-19. Forældre bør følge med i de udmeldinger, som myndighederne
kommer med og følge rådene om hygiejne. Man skal ikke være bekymret for, at børnene
leger med hinanden. Raske børn skal lege med raske børn. Hvis et barn er snottet, så skal man
dog holde barnet hjemme, lige som man skal være hjemme, når man er forkølet.
Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger er, at jo mindre forsamlinger jo bedre. Det er
bedre at være udendørs. Og man skal holde afstand - minimum en meter - og have god
hygiejne. De retningslinjer gælder alle børn.
Hvad kommer der til at ske med undervisningen, mens skolerne er lukket?
Forventningen er, at der vil blive gennemført så meget undervisning som muligt – primært i
form af fjernundervisning. Vi bidrager fra ministeriets side så meget vi kan til, at skolerne kan
levere den form for undervisning.
Hvad med erstatningsundervisning?
Da det er hensigten, at eleverne i videst muligt omfang skal modtage nødundervisning,
kommer vi ikke umiddelbart til at stille krav om erstatningsundervisning. Medarbejderne
arbejder som udgangspunkt fortsat, og vi har tillid til, at de kan gennemføre en række
undervisningsaktiviteter, selvom eleverne er sendt hjem, og selvom det kan blive både en
smule bumlet og bøvlet.
Hvad med elever på fri- og privatskoler samt private gymnasier mv.? Skal de også sendes
hjem?
Eleverne opfordres til at holde sig hjemme og i øvrigt følge samme retningslinjer som alle
andre.
Hvad med forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klub – bortfalder det?
Der vil fortsat skulle ydes forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Vi står i en
samfundskrise, hvor alle må bidrage. Medarbejderne skal stadig have løn, og der vil blive
tilbudt nødpasning.
Er det sikkert for de elever, som skal i skole eller daginstitution?
Det er stadig sikkert at gå i skole. Det gælder om at begrænse, hvor mange der bliver smittet
på én gang og derfor, hvor mange der er sammen på ét sted, og det gør vi ved, at de fleste
bliver hjemme.

Tidligere breve

Gælder det også for fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler og den private sektor, at
de skal hjemsende og give fjernundervisning?
Ja, der kommer til at gælde de samme regler som for offentlige tilbud.
Er det sikkert for de elever, som skal i skole eller daginstitution?
Det er stadig sikkert at gå i skole. Det gælder om at begrænse, hvor mange der bliver smittet
på én gang og derfor, hvor mange der er sammen på ét sted, og det gør vi ved, at de fleste
bliver hjemme.

