
 
Orientering om Nødpasning for børn i dagtilbud og SFO. 
 
Har du brug for nødpasning i uge 16 – så giv os besked. 
 
Kære Alle. 
Vi er i 3. uge af vores delvise nedlukning af Danmark – og lukningen af 
dagtilbud og skoler. Mange hverdags ting skal gøres på nye måder – og 
nye vaner indfinder sig. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi 
ser frem til, at den hverdag vi kender, kan indfinde sig igen. Ikke 
mindst at vi kan mødes med jer og børnene/eleverne i vores vante 
rammer. 
 
I de foregående 3 uger, har der været mulighed for nødpasning. Har I 
behov for nødpasning, gælder det fortsat, at I skal kontakte skoleleder 
Steen Blom på tlf. 40156916 eller pædagogisk leder Mette Myron på 
tlf.  25182125 
 
Tidligere på ugen, udtalte Statsministeriet, at vi måske kan se frem til 
en langsom genåbning af landet fra uge 16. Altså dagene efter påske. 
Det er endnu ikke udmeldt, hvornår og hvordan det eventuelt kommer 
til at foregå. Så længe vi ikke ved mere, holder vi fast i den nuværende 
nødpasnings ordning.  
  
I forhold til planlægning af uge 16 har vi brug for at kende jeres behov 
for nødpasning, såfremt landet fortsat er delvist lukket. 
Vi er klar over, at det er som at spå om en fremtid, ingen af os kender 
helt præcist. Vi vil alligevel bede jer om, at give os jeres bud på 
behovet for nødpasning i uge 16. 
 
HVIS I har behov for nødpasning i uge 16 bedes I sende besked på sms 
til 25182125 eller mail til mm@guldborgsund.dk hurtigst muligt. 
 
I skal også vide, at vi er i gang med at planlægge en god opstart for jer 
og jeres børn. Vi vil være optaget af, at vi finder en god balance mellem 
sundhedsstyrelsens anbefalinger og børnenes behov for at være 
sammen igen. I takt med at vi ved mere, holder vi jer orienteret.  
 
Tilbage er at ønske jer alle en rigtig god påske. 
 
Mange hilsner 
Nr. Vedby skole og Børnehus  
 
 

mailto:mm@guldborgsund.dk


 
 


