
 

 

 

Nødpasning aften, nat, weekend og helligdage i forbindelse 

med corona 

 

Nødpasningen gælder aften, nat, weekend og helligdage fra mandag den 30. 

marts 2020 og foreløbigt frem til og med 2. påskedag den 13. april 2020. 

 

Rammer og tidspunkter for tilmelding til nødpasning aften, nat, 

weekend og helligdage 

 

Tilbuddet er gældende for børn af forældre, med plads i dagtilbud eller SFO i 

Rudersdal Kommune, der opfylder et af nedenstående kriterier: 
 

1. Enlige forældre, der varetager samfundskritiske funktioner og som er 
kaldt på vagt i forbindelse med covid19. 

 
2. Forældrepar, hvor begge varetager samfundskritiske funktioner og hvor 

begge er kaldt på vagt samtidigt. 
 
Samfundskritiske funktioner udgøres af: 
Forældre, der fx er ansat i ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af 
infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. 

  

Behov og begrundelse for nødpasning skal sendes på mail til 

dagtilbud@rudersdal.dk  

 

Her skal opgives de nøjagtige tidspunkter for pasningsbehov - herunder hvis 

barnet skal gå: 

 

 Direkte fra dag-pasning til aften-pasning  

 Direkte fra nat-pasning til dag-pasning 

 

Vær opmærksom på, at dagpasningen i hverdagen foregår ét sted og aften/nat-

pasning et andet sted. 

 

Tilmeldingsfrist 

 
Uge 14 

Af hensyn til varsling af personale skal behovet for aften- og natpasning i 

hverdagen mandag til og med torsdag i uge 14 være indsendt senest kl. 10.00 

to dage før behov. 

Eksempel: Er der behov for nødpasning onsdag aften/nat, skal behovet været 

tilkendegivet senest mandag inden kl. 10.00 på ovenstående mailadresse.  

Weekend  

Af hensyn til varsling af personale skal behov for aften, nat eller dagpasning i 

weekenden fra fredag d. 3. april til søndag d. 5. april så vidt det er muligt være 

indmeldt senest den mandag 30 marts april kl. 10.00.  

27. marts 2020 

 

Dagtilbudsområdet og 

Skoleområdet 
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Helligdagene omkring påske inkl. lørdag den 11. april 

Af hensyn til varsling af personale skal behov for aften, nat eller dagpasning i 

påskedagene fra torsdag den 6. april til og med mandag den 13. april så vidt det 

er muligt være indmeldt senest fredag den 3. april kl. 10.00.  

Aftenpasning 

Aftenpasning er i tidsrummet mellem/fra kl. 17.00 og 23.00. Det gælder på 

hverdage, i weekenden og på helligdage. Fredag dog fra kl. 16.00. 

Natpasning 

Natpasning er i tidsrummet mellem/fra kl. 19.00 og til senest kl. 09.00 næste 

morgen. Det gælder på hverdage, i weekenden og på helligdage 

Afhentning i forbindelse med aften - og nat-pasning 
Af hensyn til ro og tryghed for de børn, der skal sove i institutionen, kan 

børnene ikke hentes eller afleveres mellem kl. 20.00 og 21.00. 

Børn kan hentes fra aftenpasning senest kl. 23.00. 

Børnene kan hentes efter nat-pasning mellem kl. 07.00 og kl. 09.00 næste 

morgen. 

Skal børnene gå direkte fra dag-nødpasning over til aften-nødpasning, vil de 

blive fulgt over til aften-nødpasning af det personale, som har været sammen 

med barnet om dagen. Nyt personale vil herefter tage over. 

Hvis barnet skal gå fra natpasning til dagpasning, vil det blive fulgt over i 

dagpasning, af det personale, som har været ved børnene om natten. Nyt 

personale vil herefter tage over. 

Weekend og helligdage - dagpasning 
 De børn som er i natpasning vil blive passet frem til forældrene henter 

dem dagen efter senest kl. 09.00 - med mindre børnene også er tilmeldt 

weekend /helligdag dagpasning. 

 Børn i dagpasning lørdag og søndag samt i påskedagene vil blive 

passet i det hus, hvor der er aften/nat pasning. 

Afbud til indmeldt nødpasning 
Hvis I alligevel ikke får behov for nødpasning, skal I hurtigst muligt give besked 

på mail til dagtilbud@rudersdal.dk   

Det gælder for både børn i dagtilbud og SFO. 

Afbud samme dag skal ske på telefon til lederen af institutionen, hvor pasningen 

skal foregå. Telefonnummeret er oplyst på den mail, som I har modtaget, da I 

fik besked om godkendt nødpasning. 

Som udgangspunkt vil der være en voksen tilstede i nødpasningen som kender 

jeres barn. Da en del af vores medarbejdere er tilknyttet nødpasning i 

hverdagen, og der afvikles ferie i denne periode, kan dette og øvrige uforudsete 

årsager (som sygdom eksempelvis), få indflydelse på, at vi kan komme ud for at 

måtte fravige vores intention om kendt personale til alle børn. 
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Der vil altid være minimum to ansatte på vagt, og der vil altid være pædagogisk 

uddannet personale tilstede, når vi har nødåbent aften, nat, weekend og 

helligdage. 

 


