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Til samtlige private børnepassere, private institutio-
ner og puljeordninger i Aalborg kommune. 

20. marts 2020 

Nye informationer vedr. håndtering af nødpasning ifm. 
Covid-19 situationen 

Kære alle 

Jeg håber I alle har det godt og er raske. 

Jeg har lidt forskellige nye opmærksomheder til jer omkring nødpasning, hygiejne 
og rengøring i den forbindelse. 

Da jeg igen i næste uge skal melde aktuelle tal for nødpasning til KL, har jeg brug 
for i senest mandag eftermiddag melder ind til mig på dhya-fb@aalborg.dk mai-
len skal blot indeholde antallet af børn i har i nødpasning. På forhånd mange tak 
for hjælpen. 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside blev der i går aftes opdateret 
med følgende præciseringer, gældende børn i nødpasning: 

Der skal tilbydes nødpasning til: 

1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som 
ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sik-
ring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. For-
ældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
 

2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har 
hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante 
pasningsmuligheder. 
 

3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlings-
mæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Af listen vil I bemærke der nu er specificeret nærmere i forhold til samfundskritiske 
funktioner.  
Videre er det nu nærmere beskrevet forpligtelsen af nødpasning. Her er det nu på 
ministeriets hjemmeside, UVM.dk specificeret: 

Kommunerne har det overordnede ansvar med at sikre den nødvendige nødpas-
ningskapacitet. I den forbindelse er private tilbud forpligtet til at varetage nødpas-
ning for egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer det nødven-
digt. 
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Det har vi i Aalborg Kommune vurderet, og I blev, i skrivelsen fra den 13. marts ori-
enteret herom.  
Derfor er denne blot til jeres orientering, i har allerede påtaget jer denne opgave og 
klare den til UG. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for je-
res samarbejde her i denne svære situation.  

Jeg har i dag været til et SKYPE møde, omkring nødpasningssituationen her i kom-
munen. Lige nu ser man at flere bliver syge og derfor indkaldes der reserve mand-
skab. Det betyder derfor også at nye forældre, nu skal ud og varetage kritiske sam-
fundsopgaver og derfor vil få et behov for nødpasning. Vi forventer at I vil opleve 
en stigning i antallet af forældre, som henvender sig til jer om nødpasning, det sker 
allerede i kommunale institutioner og i den kommunale dagpleje. 

For jer der lige nu arbejder i nødpasning, er det afgørende at der rengøres flader, 
toiletter, vandhaner samt at dørhåndtag afsprittes løbende.  
I institutionerne er det vigtigt at rengøringen sker uden for åbningstiden, og rengø-
ringspersonalet er instrueret i at bruge handsker, samt i at følger de generelle ud-
meldinger om god håndhygiejne. Alt dette for at nedbringe smitterisikoen. 

Se i øvrigt https://www.aalborg.dk/kontakt/corona-dit-overblik-i-aalborg-kommune 
for nærmere information om covid-19. 

Her til sidst vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Pas godt på jer 
selv derude. 

 
Venlig hilsen 
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