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Kære elever og forældre
Statsminister Mette Frederiksen har i går meddelt, at nedlukningen af skoler, SFO
og klubber forlænges med yderligere 2 uger. Det betyder, at børn og unge indtil
videre må vente til tirsdag d. 14. april med at komme fysisk i skole, SFO og klub
igen.
Nødpasningen fortsætter
Ligesom under de første ugers nedlukning er der frem til og med fredag d. 3. april
mulighed for nødpasning for dem, der ikke har andre pasningsmuligheder. Vi
tilbyder nødpasning til:
 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som
ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring
af infrastruktur, politik eller transport- og forsyningsvirksomheder.
 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har
hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante
pasningsmuligheder.
 Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller
behandlingsmæssige behov.
Du skal kontakte din skole, hvis du får behov for nødpasning eller hvis dit behov
ændres.
Kommunens specialtilbud for børn med særlige behov har åbent for alle børn i
hele perioden. Kontakt skolens leder, hvis dit barn har behov for at komme i skole.
Nødpasning hverdagene op til påske
De tre dage op til påske – mandag d. 6., tirsdag d. 7. og onsdag d. 8. april – er
lukkedage i SFO. Her etableres der nødpasning i en eller flere SFO’er afhængig af,

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen
behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.

SIDE 2
Helsingør Kommune

hvor mange børn, der har brug for det. Har du behov for pasning de tre dage, skal
du give besked til skolelederen senest fredag d. 27. marts kl. 12.00.
Eleverne skal deltage i nødundervisningen
Det er på mange måder en svær og usædvanlig tid med en helt anderledes
hverdag, end vi er vant til. Det kan være svært at få hjemmeundervisning og
hjemmearbejde til at fungere. I AULA og MeeBook kan du se, hvad lærerne har lagt
af opgaver og links til dit barn. Under nedlukningen skal eleverne nemlig deltage
aktivt i den nødundervisning, som skolen stiller til rådighed, og de skal løse de
opgaver, som lærerne stiller under nødlukningen. Derudover er der mange andre
muligheder både via TV og diverse læringsportaler.
Som forældre har du ikke en forpligtelse til at undervise dit barn, men du har et
ansvar for at følge med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen og så vidt muligt
understøtte dit barn i skolearbejdet. Det kan man gøre på mange måder, for
eksempel ved at spørge nysgerrigt ind til hvad barnet laver og se med, når barnet
løser opgaverne og sender dem til læreren. I den seneste udgave af nyhedsbrevet
Børneliv kan du blandt andet få gode råd til en skoledag derhjemme.
Fravær fra undervisningen
Skolerne er forpligtet til at holde øje med, om eleverne deltager i
nødundervisningen, og elever vil blive noteret som fraværende, hvis de ikke
deltager aktivt. Aktiv deltagelse er at man løser opgaverne, som læreren har lagt
ud, aflevere opgaver og har kontakt til lærerne. Opgaver og omfang er naturligvis
afpasset elevernes klassetrin. Hvis du er i tvivl om, hvordan dit barn deltager, skal
du kontakte dit barns lærer eller skolens leder.
Har du spørgsmål?
Tag fat i din skole, hvis du har spørgsmål omkring nedlukning og nødundervisning.
Du kan også finde svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Jeg vil benytte lejligheden til at sende jer alle en stor tak – for at I bidrager til at vi
passer godt på hinanden.
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