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Private børnepassere i Aalborg kommune 

13. marts 2020 

Nødpasning grundet Covid-19, i private pasningsord-
ninger 

Onsdag d. 11.03.2020 meddelte statsminister Mette Frederiksen at Danmark gik i 
nødberedskab, dette for at bremse den store stigning i antal smittede med covid-
19. I den forbindelse skulle alle offentlige ansatte sendes hjem undtagen de der 
havde kritiske funktioner, disse inkluderer også personale hvis opgave er at sørge 
for børnepasning for vores sundhedspersonale, forsvar, fødevaresektor mv. 

Torsdag d. 12.03.2020 udsendte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning i Aalborg kom-
mune meddelelse til hele den private pasningssektor i kommunen, vedrørende sta-
tus på pasning generelt, samt hvordan den enkelte skulle forholde sig. 

Siden torsdag morgen har der her hos Afsnittet været et massivt pres i forhold til 
henvendelser, både telefonisk og skriftligt, omkring især pasningsforpligtelsen samt 
tilskudsbekymringer. Dette både fra forældre samt børnepassere.  

Der er ingen der før har stået i en lignende krise før, derfor må alle forvente at ret-
ningslinjer og orienteringer tilpasses løbende. Vi ved at det for jer er stressende og 
forvirrende og det har vi fuld forståelse for. Det samme gør sig selvfølgelig gæl-
dende for jeres forældre.  
 
Siden sidst har forvaltningen været i kontakt med Børne- og undervisningsministe-
riets departement. Hvorfor i også nu kan få nogle helt nye, samt mere konkrete ret-
ningslinjer for hvordan i skal forholde jer. Vi skal gøre opmærksom på at nogle af 
disse ikke stemmer overens med tidligere udmeldinger. 

 Tilskud samt forældrebetaling fortsætter som normalt på lige fod med de 
offentlige tilbud, vi befinder os i en krisesituation, og private børnepassere, 
pædagoger mv. har fortsat brug for løn. 

 Alle med brug for nødpasning skal tilbydes dette, på samme måde og efter 
samme retningslinjer som offentlige tilbud. 

 Nødpasning omfatter alle der har behov for det, herunder børn af forældre 
med kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige, samt børn af foræl-
dre der ikke kan finde anden mulig pasning, og som ikke har mulighed for 
at medbringe børn på arbejde. 

Det kommunale nødberedskab kan ikke rumme pasning af børn fra private tilbud, 
derfor vil vi herfra tilbagehenvise nogle forældre til deres private pasningsordning. 
Vi forventer at i herefter laver konkrete aftaler for nødpasning. 

Vi har efterspurgt retningslinjer for hygiejne og spurgt om der er særlige forhold for 
de af jer der har nødpasning. Nuværende meldinger går på at følge de generelle 
retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Husk herudover at bruge handsker på begge 
hænder ved alle bleskift, samt at puslepladsen skal afsprittes efter alle skift. Hånd-
klæder og vaskeklude skal vaskes ved 60 grader eller derover. I nødpasningen bør 
i blive på pasningsstederne, og ikke mødes med andre ved fx legeaftaler mv. 
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Vi er i tæt dialog med formændene for interesseorganisationerne for privat pasning, 
og har afholdt møde i dag 13.03.2020 vedr. situationen.  
Jeg ved at i senere i eftermiddag får yderligere orientering fra interesseorganisatio-
nerne. 

Vi opdaterer jer løbende som der kommer nye vejledninger og retningslinjer. 

I kan fortsat kontakte mig på mail og telefon, herudover er afsnittets telefon og hot-
line åben på sædvanlige tider. Jeg har yderligere ladet mig fortælle at formændene 
for interesseorganisationerne også er tilgængelige. 
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