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Retningslinjer for nødpasning i Ishøj Kommune
I forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19, har Børne- og Undervisningsudvalget har den 24. marts 2020 vedtaget nedenstående retningslinjer for nødpasning i Ishøj Kommunes dagtilbud, skoler og sfo.
Der er tale om midlertidige retningslinjer, som vil blive ophævet, når skoler og dagtilbud åbner igen.
Retningslinjerne er gældende så længe
•

Ishøj Kommune tilbyder nødpasning i dagtilbud, skole og sfo til
1. 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.
2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt
medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov,
herunder begrundet i forhold i hjemmet.
Der tilbydes kun nødpasning til børn, som er indmeldt i dagtilbud, sfo og skole.

•

Åbningstiden i nødpasningen følger den normale åbningstid for den institution/skole, som
varetager nødpasningen.

•

Inden ansøgning skal forældrene have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

•

Det er lederen i barnets/elevens dagtilbud/skole, der bevilger nødpasningen efter de angivne retningslinjer. I tvivls tilfælde træffer Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse beslutningen. Forældrene kan klage over afgørelsen til Direktøren for Velfærd og Undervisning.

•

Ved ansøgning om nødpasning kan skole- eller dagtilbudslederen bede om dokumentation
for, at det ikke er muligt for forældrene selv at passe barnet.

•

Forældrene udfylder et skema for nødpasningen, hvor de angiver årsagen til behovet for
nødpasning, og hvor de med deres underskrift på tro og love erklærer at have behov for nødpasning af de angivne årsager.
Forældrebrevene kan findes her:
Forældrebrev for børn, der går i daginstitution/dagpleje
Forældrebrev for børn, der går i skole og sfo

•

Børn, der har behov for nødpasning i almen dagtilbud, samles i Trækronernes Musik og Bevægelseshus1, hvor der er god plads til både børn og personale. Der følger kendt personale
med fra barnets dagtilbud.

•

Børn i Dagplejen passes i dagplejerens hjem som normalt. Hvis dagplejeren bliver syg overtager gæstedagplejeren pasningen, alternativt kan dagplejepædagogen varetage pasningen
i legestuen.

•

Elever op til 9 år, der har behov for pasning i almenundervisning og –sfo, samles på Vibeholmskolen1, hvor der er god plads til både børn og personale. Der følger kendt personale
med fra elevens skole.

•

Nødpasning af børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet varetages af det dagtilbud/den skole,
hvor barnet/den unge er indskrevet.

•

Åbningstiden i nødpasningen følger den normale åbningstid for den institution/skole, som
varetager nødpasningen.

•

Vurderingen af behovet for nødpasning for børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet vurderes
løbende af lederen af dagtilbuddet/skolen i samråd med Center for Børn og Forebyggelse.

•

Center for Børn og Forebyggelse kan bede en skole/et dagtilbud om at opretholde nødpasning for et barn, hvis det vurderes nødvendigt grundet forhold i hjemmet.

•

Behovet for nødpasning kan ændre sig over tid og vurderes løbende.

•

Nødpasning for børn der skulle være startet i sfo 1. april 2020 fortsætte i den nuværende
nødpasningsinstitution. Nødpasning kan kun gives til børn, der har behov efter disse
retningslinjer, og kun hvis barnet er tilmeldt sfo. Forældre, hvis børn er tilmeldt sfo pr. 1. april,
betaler ligeledes sfo-takst for nødpasningen fra og med 1. april.

•

Direktøren for Velfærd og Undervisning og Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse
bemyndiges til løbende at justere retningslinjerne så disse korresponderer med centrale
udmeldinger vedrørende nødpasning.

1

Ordningen med at samle nødpasning er velkendt og velafprøvet fra de faste lukkedage/uger i dagtilbud og sfo.
Ordningen gør det endvidere lettere at tilrettelægge pædagogisk meningsfulde læringsmiljøer og læringsaktiviteter
for børnene/eleverne samtidig med, at der kun skal gøres rent i to huse.
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