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Kære forældre 
 
Vi er i en særlig situation, hvor statsministeren har bedt os alle om at stå 
sammen for at forhindre spredning af Covid-19. På pressemødet i går fortalte 
statsministeren, at alle offentlige dagtilbud og skoler lukker fra mandag den 16. 
marts 2020. 
 
Tak til alle jer, der allerede fra i dag har fundet pasning til jeres børn. Det var 
rart her til morgen at opleve, hvordan vi arbejder sammen for at gøre det 
allerbedste for vores børn og tage ansvar for vores fælles samfund. 
 
Der vil være åbent i alle skoler i morgen fredag den 13. marts 2020. Dog 
opfordrer vi til, at I holder jeres børn hjemme i morgen, i det omfang det 
overhovedet er muligt.  
 
Fra på mandag og to uger frem er der kun nødpasning i skolerne for børn til og 
med 3. klasse: 
 
• hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private 

sektor, eller 
• som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, 

ikke har andre muligheder. 
 
Nødpasningen vil foregå på kommunens skoler. Det kan være nødvendigt for 
os at kontakte de familier, som har brug for nødpasning, i forhold til at indhente 
yderligere information om pasningsbehovet. 
 
For specialklasser og specialskoler gælder der særlige retningslinjer. Alle 
forældre opfordres til at holde deres børn hjemme, men der vil være 
nødpasning, for de børn/familier der har et særligt behov.   
 
I forbindelse med nødpasningen, vil der blive taget en række forholdsregler for 
at undgå smittespredning, herunder øget hygiejne, færre børn i klasserne, øget 
ophold udendørs mv.   
 
Vi vil gerne opfordre jer til at give besked til skolelederen inden fredag den 13. 
marts 2020 kl. 12.00, hvis I har behov for nødpasning af jeres barn/børn.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgit Lise Andersen 
Chef For Skoler & Uddannelse 
 
Email: blx@albertslund.dk 
Dir. telefon: 43 68 61 40 


