
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Forlængelse af lukning i daginstitutioner 

 

Statsministeren meddelte i går, at lukningen af daginstitutioner 

forlænges til og med den 13. april 2020. Det betyder, at vi i Rudersdal 

Kommune frem til denne dato fortsat etablerer nødpasning. Den tidligere 

planlagte sampasning i påsken er dermed aflyst. 

 

Kriterier for nødpasning 

Følgende kriterier gælder for nødpasning: 

 

1. 0-9 årige børn hvis forældre varetager samfundskritiske 

funktioner. Fx som ansat i ældre- og sundhedssektoren, sociale 

tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og 

forsyningsvirksomheder. Forældre skal have afsøgt andre 

pasningsmuligheder. 

2. 0‐9 årige børn hvis forældre er ansat i privat virksomhed, der ikke 

har hjemsendt medarbejderne. Forældre skal have afsøgt andre 

pasningsmuligheder. 

3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller 

behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i 

barnets hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

 

Vær opmærksom på, at begge forældre skal være omfattet ét af 

ovenstående kriterier. 

 

Fortsat brug for nødpasning? 

Er I allerede tilmeldt nødpasningsordningen, og ønsker I også at benytte 

den i de kommende uger, skal I sende en mail til 

dagtilbud@rudersdal.dk. I mailen skal I skrive begrundelsen for jeres 
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pasningsbehov (jf. ovenstående kriterier) samt hvilke dage (og på hvilke 

tidspunkter) I har brug for nødpasning. Herefter kan vi tilpasse 

personalet til fremmødet. 

 

Akut behov for nødpasning? 

Har I ikke tilmeldt jer nødpasningsordningen, og oplever I et akut behov 

for pasning af jeres barn i løbet af de næste uger (og tilhører begge 

forældre ét af ovenstående kriterier), skal I sende en mail til 

dagtilbud@rudersdal.dk. I skal sende mailen en hverdag inden kl. 10.00, 

hvis I ønsker pasning af jeres barn den efterfølgende hverdag. 

 

Udvidet pasningsbehov i aften/nattetimer, weekend og helligdage 

Med det fortsatte pres på hospitalerne bliver flere varslet aften- og 

nattevagter og i weekender og på helligdage. Derfor etablerer Rudersdal 

Kommune nødpasning for 0 til ca. 9 årige børn fra kl. 17 – kl. 07 på 

hverdage samt fra kl. 00-24 i weekender og på helligdage fra uge 14.  

For at kunne anvende dette tilbud, så skal man opfylde ét af følgende 

kriterier: 

 

1. Enlige forældre, der varetager samfundskritiske funktioner, jf. 

kriterie 1, og som er på kaldt på vagt i forbindelse med covid19. 

2. Forældrepar, hvor begge varetager samfundskritiske funktioner 

jr. kriterie 1, og hvor begge er kaldt på vagt samtidig i forbindelse 

med covid19. 

 

Søskende vil naturligvis blive passet sammen i dette tilbud, uanset om 

de går i henholdsvis daginstitution eller skole.  

 

Har I brug for nødpasning uden for normal åbningstid, skal vi have 

besked hurtigst muligt og gerne 5 dage før, I har brug for pasningen, på 

dagtilbud@rudersdal.dk. På den måde kan vi bedst muligt planlægge 

det med personalet, der skal stå for pasningen uden for den normale 

åbningstid.  

 

Forældrebetaling 

Børne og Undervisningsministeriet har på nuværende tidspunkt meldt 

ud, at alle forældre fortsat skal betale for institutionsplads, selvom de 

ikke er en del af nødpasningsordningen. Der vil ligeledes blive opkrævet 

betaling for frokostordningen. Det skyldes blandt andet, at kommunen 

fortsat skal betale løn til alle ansatte i børnehusene. Der ydes 

fripladstilskud efter gældende regler.  
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For mere information 

Hold jer opdateret på www.rudersdal.dk/corona-dagtilbud, hvor vi 

løbende samler den nyeste information om retningslinjer for nødpasning.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  
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