
Kære forældre  

Så oplevede vi sammen den første uge i Nødpasningen [6.30 – 8.00, samt 15.00 – 17.00], og 
Pasningen med aktiv tilmelding [13.00 – 15.00] … og vi har gjort os vores erfaringer. 

I den forbindelse er her et par nødvendige opmærksomhedspunkter, som vi vil bede jer om at 
følge fremadrettet, hvis I får brug for pasning: 

 Tilmelding til pasning skal foregå mandag, eller allersenest tirsdag i ugen før 
pasningsbehovet er aktuelt. Det vil sige, at pasning for uge 19 [startende med mandag 
den 4. maj], skal sendes mandag den 27. april, eller allersenest tirsdag den 28. april … 
og så fremdeles. 

 Skriv hvilke dage I har behov for pasning, og i hvilket tidsrum. 
 Vi vil bede jer melde jeres pasnings-behov via mail til undertegnede 

på jso38@helsingor.dk 

Jeres børn er hjerteligt velkommen i pasningerne – og vi glæder os hver dag til at se dem dér. 
Er de meldt til pasning, ønsker vi os, at de kommer. Skulle der opstå ændringer i jeres 
indmeldte behov, eller får I måske slet ikke behov for pasning alligevel, så giv os besked om 
dette. 

 For børn på Borupgårdskolen skal besked om ændringer gå til Jo 
på joh08@helsingor.dk – allersenest klokken 8.00 på den dag ændringen gælder. 

 For børn på Snekkersten Skole skal besked om ændringer gå til Hanne-Lise 
på hanso@helsingor.dk - allersenest klokken 8.00 på den dag ændringen gælder. 

Hvis vi får jeres beskeder ift. ovenstående, har vi rigtig god mulighed for at prioritere de 
ressourcer, der lige nu er stort behov for flere steder. 

I den forgangne uge har vejret i den grad vejret med os. Såfremt dette ændres i den 
kommende tid, vil vi i denne besked allerede nu bede jer om at være på forkant 
med gummistøvler, regntøj og skiftetøj. Vi er fortsat stærkt fokuserede på at overholde de 
retningslinjer Sundhedsstyrelsen har givet. Dette betyder blandt andet, at vi fortsat vil være så 
meget ude som det overhovedet er os muligt – og i den grad det er forsvarligt. 

Til allersidst en ændring i det telefon-nummer, hvorpå I kan kontakte pasningen på 
Borupgårdskolen. Fra mandag den 27. april er dette ændret til 49 28 43 79. For Snekkersten 
Skole er det tilsvarende nummer stadig 49 28 18 20. 

Vi glæder os til at se jeres børn 

Jon 
 


