
Kære medlemmer! 

Jeg har i dag været til møde med Dorte Alrø vedr. den vanskelige situation vi alle er en del af i øjeblikket. 

Aalborg kommune har efterfølgende udsendt en mail, hvor vi bla. kan læse, at vi er berettiget til løn, samt 

at tilskuddet udbetales som vanligt. 

Hvad nu hvis? 

Når vi når den 1. april, vil der muligvis stå nogle af jer, som har forældre, som ikke vil betale pga. krisen. I 

sådan en situation skal I kontakte kontoret, som vil være behjælpelig med at kontakte forældrene og 

forklare, hvorfor de skal betale. 

Nødpasning: 

Der er også meldt ud, at vi skal tilbyde nødpasning til børnene vi har tilknyttet. Nødpasning er først muligt, 

når forældrene har udtømt alle andre muligheder for at finde en løsning. Husk på det er statsministeren 

som har udstukket retningslinjerne. 

Eksempler på forældre som har ret til nødpasning: 

Eksempel 1: Mor er gravid og har komplikationer og skal være i ro og partneren skal arbejde – de har ret 

til nødpasning. 

Eksempel 2: Begge forældre er kaldt på arbejde uden mulighed for 

ferie/afspadsering/hjemmearbejdsplads og resten af familien består af ældre, svage og syge 

medlemmer – de har ret til nødpasning. 

Eksempel 3: Begge forældre bestrider en kritisk arbejdsfunktion – de SKAL have nødpasning. 

 

Eksempler på forældre som ikke har ret til nødpasning: 

Eksempel 1: Mor skal arbejde og far har hjemmearbejdsplads – de har IKKE ret til nødpasning. 

Eksempel 2: Forældre, som har flere børn i familien, som kan passes af familiemedlemmer – de har IKKE 

ret til nødpasning. 

 

Er du på nogen måde i tvivl om, hvorvidt et hold forældre skal tilbydes nødpasning, så er du velkommen til 

at ringe til mig, så vi kan finde en løsning. 

Hvis du bliver syg: 

Skulle du stå med et barn i nødpasning og du bliver syg, har du mulighed for at lave en aftale med en 

kollega om at overtage pasningen af barnet. Er det ikke muligt skal forældrene kontakte Dorte Alrø, som vil 

forsøge at hjælpe dem.  

Syge børn i nødpasning: 

Du må ikke tage imod et forkølet barn. Ved alle andre sygdomme gør du som du plejer. 

 



Hvor mange er der i det kommunale system? 

Der er 10000 børn i alderen 0 – 6 år indskrevet i kommunal pasning. Ud af dem har kun 392 brug for 

nødpasning, som foregår hos bl.a. 50 dagplejere. Der er 700 kommunale dagplejere i Aalborg kommune.  

 

Jeg vil gerne sige tak for jeres forståelse i denne specielle situation. Jeg har kun haft positive henvendelser.  

Pas på jer selv! 

Venlig hilsen 

Majbritt Holm 

 


