
Emne: Informationsmail på skole- og dagtilbudsområdet vedr. Covid19/Corona - 16. marts 
2020 
  

Kære ledere i private skoler og dagtilbud 
  
Kommunaldirektørerne modtager dagligt nyt materiale fra KL vedr. situationen ift. corona og hvordan vi 
skal agere i dette. 
Der er en række spørgsmål, som I sikkert sidder med, som vi ikke kan svare på, før vi har de retningslinjer 
og lovbestemmelser fra Folketinget, som vi skal bruge for at kunne give jer svar på jeres spørgsmål. 
  
Vi vil løbende holde jer opdateret, om de meldinger vi får.  Informationerne skal igennem nogle led, før de 
kommer ud til jer, men I skal nok få dem, så hurtigt som vi overhovedet har mulighed for.. 
  
Fredag aften (13. marts) modtog kommunen følgende informationer fra KL på Børne og 
Undervisningsområdet: 
  
Børne -og undervisningsområdet  

Børne- og Undervisningsministeriet udbygger løbende deres hjemmeside med spørgsmål og svar på 
dagtilbud- og skoleområdet og har i løbet af i dag lagt mange nye spørgsmål og svar på hjemmesiden. 
Link: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19 
  
Ramme for nødpasning (se også nederst i mailen) 
Børne- og Undervisningsministeren har i dag kl. 10 sendt brev til alle borgmestre med de forventede kriterier 
for nødpasning. Brevet er vedlagt. Vi forventer, at der udstedes bekendtgørelse i løbet af i aftenen om 
nødpasning, som følger og uddyber linjen fra ministeriets brev. Bekendtgørelsen vil blive eftersendt. 
  
Private pasningsordninger 
Private pasningsordninger er ikke dagtilbud under dagtilbudslovens §19 stk. 1-5, men alternative 
pasningsformer. Der gælder derfor andre regler, krav og muligheder for denne gruppe også i forhold til 
nødpasning. KL hører gerne fra kommuner, hvis der viser sig udfordringer, hvor der er behov for afklaring. 
  
Fravær 
Vi forventer, at der kommer en udmelding fra Børne- og Undervisningsministeriet om fravær. Meldingen fra 
ministeriet er, at der ikke skal registreres fravær. 
  
Nødundervisning 
Vi forventer, at der udstedes bekendtgørelse i løbet af i dag om nødundervisning. Bekendtgørelsen vil blive 
eftersendt. 
  
It-udstyr 
Vi har fået henvendelser fra flere kommuner i forhold til it-udstyr til de elever, som ikke selv har udstyr. Der 
kan være behov for, at kommunerne stiller udstyr til rådighed til disse elever. Det vil kunne betyde, at låne-
pc’er skal sættes op på nye måder. Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte elevers behov i 
den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Det betyder også, at 
nødundervisning omfatter andet end digitale forløb. Se nedenfor. 
  
Inspiration til nødundervisning på EMU.dk 
Ministeriet har udarbejdet inspirationsmateriale til nødundervisning. Desuden har flere forlag allerede 
tilkendegivet over for Børne- og Undervisningsministeriet, at de stiller materialer gratis til rådighed samt 
hjælp og support. 
Ministeriet er i dialog med flere af forlagene, fx Clio, Alinea, Systime Gyldendal og mange flere, der enten 
allerede har eller snarest muligt vil sikre, at skoler og institutioner kan indgå gratis aftaler om at benytte 
deres digitale læremidler. Ministeriet arbejder på at danne sig et overblik over initiativerne og vil snarest 
samle informationer herom på emu.dk.https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-
forbindelse-med-covid-19 
  
Legeaftaler 
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Se anbefalinger om børns samvær med andre børn mv. på Børne- og Undervisningsministeriets 
hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-
covid-19  De generelle anbefalinger om mindre grupper, god hygiejne mv. gælder for alle borgere, herunder 
også børn. 

  

Generelle ansættelsesretlige spørgsmål og svar fra KL: 
  
Kan vi planlægge med arbejdsfridage for lærerne de næste 14 dage? 
I de næste 14 dage følger lærerne deres sædvanlige arbejdstid, hvor de bl.a. skal levere nødundervisning til 
eleverne. I forhold til lærernes undervisningstillæg medregnes periodens undervisningstimer konkret, jf. det 
udvidede undervisningsbegreb. Dette sker i forbindelse med opgørelsen af pålagte undervisningstimer i 
forbindelse med skoleårets afslutning. Løntilsagnet for planlagt undervisning er uændret. 
  
Kan arbejdsgiver aflyse tilkaldevikarers vagter/skema, hvis alle andre medarbejdere på institution er 
sendt hjem og arbejde? Og med hvilket varsel skal vi så aflyse vagterne? 
Spørgsmålet vil være reguleret i enkelte overenskomster. 
For timelønnet personale omfattet af Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder gælder, at vagter 
kan aflyses med 4 timers varsel. Såfremt varslet ikke overholdes, har medarbejderen ret til løn for det antal 
timer, der var aftalt for den pågældende dag. 
I det omfang der ikke er fastsat regler for det pågældende overenskomstområde, kan 
timelønnede/tilkaldevikarer opsiges med dags varsel fra tiltrædelsesdagen. 

  

  

Ift. nødpasning (se vedlagte brev) være opmærksom på følgende, som også fremgår af brevet: 

Regeringens planlagte kriterier er udmeldt som følgende: 

1) 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offent-lige. Forældrene skal have afsøgt andre 

pasningsmuligheder. 

2) 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene 

skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlings-mæssige behov, herunder tilfælde hvor 

forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

  

De konkrete regler vil blive udstedt hurtigst muligt. Vær opmærksom på ikke at samle børnene i 
nødpasningen i større grupper. 
  
  
Ift. økonomi - Forældrebetaling til plads i dagtilbud – har vi på nuværende tidspunkt nedenstående 
information at forholde os til: 
  
Børne- og undervisningsministeren lægger op til, at der ikke vil være tilbagebetaling til forældre med børn i 
dagtilbud. 
KL gør opmærksom på, at kommunerne af samme grund skal fastholde udbetaling af driftstilskud til 
privatinstitutioner. Regeringen vil have yderligere information om betaling i dagtilbud inden udgangen af 
fredag den 13. marts 2020. 
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Vi vender tilbage til jer, når vi har nyt ift. ovenstående og andet I skal informeres om 
  
God eftermiddag til jer. 
  
Med venlig hilsen 
 
Susanne Nyholm 
Sekretariatsleder 
Sekretariat for Børn og Kultur 
  
BRØNDERSLEV KOMMUNE 
 
E-mail: Susanne.Nyholm@99454545.dk 
Sikkerpost: Sikkerpost@99454545.dk 
Telefon: +4599455827 
Web: www.bronderslev.dk 
Adresse: Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev 
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