
    

 

 

 

 

 

 

Til kommuner, ledere og tillidsrepræsentanter  

Genåbning og nødpasning 

Genåbningen af dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner er i fuld gang. Det er under meget svære 

forudsætninger lykkedes jer at finde løsninger, så de yngste igen kan komme i daginstitution, dagpleje, skole, 

sfo og klub – tusinde tak for det! 

Vores fælles ønske er, at alle de børn, der nu er tilbage i dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner, får et godt 

pædagogisk tilbud set fra børnehøjde. Der er imidlertid fortsat tale om særlige omstændigheder, hvor det er 

”det muliges kunst”, som sætter de konkrete rammer. Vi er på en vanskelig opgave, som ingen af os har 

prøvet før, så det er vigtigt, at vi passer på hinanden og på børnene.  

Vi er dybt imponerede over, hvordan forvaltninger, ledere og medarbejdere siden den 16. marts 2020 har 

udviklet kreative løsninger for at sikre kvalitet i nødpasningen og nødundervisningen. De ældste børn og 

unge fra 6. kl. og opefter går nu ind i 5. uge med undervisning hjemme, og kun få af dem er i nødpasning i 

klub. Så samtidig med, at der skal findes løsninger for de yngste børn, der nu er tilbage, er det vigtigt fortsat 

at holde pædagogisk kontakt til de ældste.  

Som flere af jer har erfaret, er der betydelige udfordringer med at holde børnegrupper adskilt samtidig med 

at bemandingskabalen skal gå op. Ikke mindst i fritidsinstitutionerne, der i mange tilfælde ikke er indrettet til 

mindre grupper. Samtidig kan vi konstatere, at der er pres på kapaciteten, fordi mange børn og forældre – 

heldigvis – rigtigt gerne vil tilbage i dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner. Hvis de løsninger der vælges, 

skal være holdbare, så er samarbejde, fleksibilitet og omsorg fra alle sider et af nøgleordene. 

Vi står naturligvis til rådighed for råd og vejledning, og vi opfordrer samtidig til, at I fortsat søger at finde 

gode løsninger i fællesskab. 

Dagtilbuddene, skolerne og fritidsinstitutionerne løfter en utrolig vigtig opgave i samfundet, og den opgave 

der løftes lige nu, er om mulig endnu vigtigere. Det kan kun gøres i et godt samarbejde. 
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