Center for Dagtilbud og Uddannelse
25. marts 2020

Alle skoler i Ishøj Kommune holder lukket frem til den 13. april 2020

Kære forældre
Statsministeren har på et pressemøde mandag den 23. marts kl. 15.00 oplyst, at den
delvise nedlukning af Danmark bliver forlænget til og med 2. påskedag den 13. april
2020.
Det betyder at kommunens skoler også fortsat er lukket til og med den 13. april 2020
Ishøj Kommune tilbyder fortsat nødpasning på hverdage til:
• 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks.
ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐
og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante
pasningsmuligheder.
•

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,
herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Ishøj Kommunes retningslinjer vedrørende nødpasning findes på Ishøj Kommunes
hjemmeside http://www.ishoj.dk/corona
Undervisning i lukningsperioden
Selvom børnene er hjemme og ikke må møde op på skolen, skal de alligevel undervises.
Lærerne vil fortsat give jer og jeres børn besked på, hvordan undervisningen foregår, og
hvad børnene skal lave, mens de er der hjemme.
I og jeres børn er fortsat forpligtet til at følge lærernes anvisning.
Økonomisk friplads i sfo
I vil fortsat blive opkrævet forældrebetaling for jeres sfo-plads, også selvom I ikke
benytter nødpasningen. Hvis den samlede husstandsindkomst er under en vis grænse, kan
du/I - som hidtil – søge om tilskud fra kommunen. Det kaldes et økonomisk
fripladstilskud.
Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12
• op til 181.500 kr. kan der bevilges fuld friplads
• 181.501 kr. til 563.799 kr. kan der bevilges delvis friplads
• 563.800 kr. og derover – så skal du betale fuld forældrebetaling
Du kan søge og læse mere om økonomisk friplads på https://www.borger.dk/familie-ogboern/boernepasning/oekonomisk-fripladstilskud-soeskendetilskud-og-andre-tilskud

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen i dit barns skole eller Center for
Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.
I kan holde jer opdateret om den nuværende situation på http://www.ishoj.dk/corona,
som løbende bliver opdateret med seneste nyt.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen i dit barns skole eller Center for
Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.
Husk at hold jer opdateret om den nuværende situation på
http://www.ishoj.dk/corona som løbende bliver opdateret

Susanne Poulsen
Centerchef for Dagtilbud og Uddannelse

Behov for nødpasning af børn i skole og sfo op til 9 år
Nødpasning gives til:
•

0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks.
ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐
og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante
pasningsmuligheder.

•

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,
herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Nødpasning aftales med lederen på dit barns skole via Aula
Barnets navn: _________________________________________________
Barnets CPR.: _________________________________________________
Nuværende skole: ______________________________________________
Nuværende klassetrin: __________________________________________
Mors fulde for- og efternavn: _____________________________________
Mors telefonnr.: ________________________________________________
Fars fulde- for- og efternavn: _____________________________________
Fars telefonnr.: _________________________________________________

Angiv årsagen til behovet for nødpasning: ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at jeg har behov for
nødpasning til mit barn af ovennævnte årsager:

_______________________________________________________________

Sæt kryds i de dage, hvor I har brug for nødpasning
Skole

Sfo

Tidsrum i sfo
Fra kl.
Til kl.

Torsdag den
26. marts
Fredag den
27. marts
Mandag den 30.
marts
Tirsdag den 31.
marts
Onsdag den 1.
april
Torsdag den
2. april
Fredag den
3. april
Mandag den
6. april
Tirsdag den 7.
april
Onsdag den
8. april
Skemaet afleveres i nødpasningen.
Bemærk at det kun er muligt at få nødpasning i sfo, hvis man er tilmeldt sfo på barnets
nuværende skole.

