Fremmøde og nødpasning
[Justering af eksisterende q/a] Hvem må møde til nødpasning i skole, SFO, fritidshjem
og klubtilbud (gælder fra den 4. januar)?
Følgende elever må møde frem:
1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller
selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen
eller erhvervet hjemmefra. Det gælder fx, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten
fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration.
2. Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Nødpasningen kan også tilbydes på
elevens skole. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller
behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det
kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen
hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel
fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.
[Nyt q/a] Hvem må ikke møde til nødpasning i skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud
(gælder fra den 4. januar)?
Elever, der ikke kan komme i nødpasning, er fx børn, hvis forældre er hjemsendt men ikke kan
arbejde hjemmefra, med mindre børnene har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det kan bl.a. være forældre, der er ansat på nedlukkede arbejdspladser i servicesektoren, fx bartendere, tjenere og servicemedarbejdere, og liberale serviceerhverv, fx frisører og massører, samt i detailhandlen, fx salgsassistenter i tøjbutikker.
[Nyt q/a] Hvad er nødpasning?
For børn og unge, der er sendt hjem for at modtage nødundervisning, er der mulighed for, at de
kan blive passet uden for hjemmet, hvis det er nødvendigt. Det er kommunalbestyrelsen, der stiller nødpasningen til rådighed for børn, der er indskrevet i skoler, SFO, fritids- og klubtilbud mv.
Den skal så vidt muligt foregå i vante rammer, fx på skolen eller i SFO’en, og i øvrigt understøtte
børnenes og de unges trivsel og tryghed. I nødpasningen vil børnene fx kunne deltage i nødundervisning på samme måde, som hvis de sad derhjemme.
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