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Skole og Dagtilbud

Vedrørende nødpasning af børn i specialtilbud i Nordfyns Kommune.

Kære forældre til børn i specialtilbud i alderen 0-16 år

Regeringen har den 11. marts 2020 besluttet, at alle børn i landets dagtilbud og 
skoler sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i 
foreløbigt to uger. Dette sker for at mindske spredning af COVID-19.

I Nordfyns Kommune hjemsendes alle børn og elever. Der oprettes nødpasning 
på flere matrikler i tidsrummet fra kl. 6.30-17.00, da vi vil sikre beskyttelse af 
ansatte på sundhedsområdet, ældreplejen og politiet og andre der varetager 
kritiske samfundsfunktioner. Der oprettes nødpasning af børn i i specialtilbud i 
alderen 0 -16 år, som opfylder nedenstående kriterier:

1. Børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i såvel den offentlige, 
som den private sektor og som ikke kan finde anden pasning. Fx ansatte i 
sundhedsområdet, ældreplejen og Politiet. Børn i specialtilbud i alderen 0-16 
år tilbydes undervisning/pasning på henholdsvis Søndersøskolen og i 
Tigerhuset.

2. Børn i 0 - 16 års alderen af forældre som ikke kan finde alternativ pasning 
tilbydes undervisning/pasning på henholdsvis Søndersøskolen og i 
Tigerhuset.

Af hensyn til at mindske spredningen af COVID-19 og af hensyn til kapacitet 
tilbydes kun nødpasning til børn af forældre, der opfylder kriteriet.

Ved behov for nødpasning kontaktes lederen af dit barns sædvanlige 
daginstitution/skole telefonisk hurtigst muligt. Opstår der behov i uge 12 eller i uge 13 
skal lederen ligeledes kontaktes:

Distrikt Søndersø
Skoleder Jan Møller-Iversen - 30591524
Dagtilbudsleder Inge Lise Andersen - 29337589

Distrikt Bogense
Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen - 21369208

Distrikt Sletten
Skoleleder Mads Dahl Arvidsen - 23288878

Heldagsskolen
Distriktsskoleleder Sara K. Johansen – 29377317

Nordfyns Ungdomsskole
Leder – Morten Schneider - 92 43 94 54

Venlig hilsen

Karsten Poulsen
Direktør for Børn og Unge
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