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Mandag den 16. marts lukker skoler og dagtilbud i foreløbigt to uger i forbindelse med
covid-19/coronavirus. Der etableres derfor nødpasning og fjernundervisning.

Nødpasning på folkeskoleområdet
Der er etableret nødpasning med minimumsbemanding i hele åbningstiden på alle vores
folkeskoler og omfatter alle børn til og med 3. årgang, hvor begge forældre har særligt
kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige, eller hvor forældrene ikke kan finde
anden pasning selv.
Derudover er der nødpasning for elever tilknyttet specialtilbud og som er ældre end 3.
klassetrin.
Alle forældre skal have afsøgt alternative pasningsmuligheder. Udgangspunktet er
forældrenes ansvarlighed i forhold til at vurdere deres behov for nødpasni ng. Der er på
nuværende tidspunkt fortsat skolebusser og befordring til specialtilbuddene.
Forvaltningen følger situationen og tilpasser opgaveløsningen og tilbuddene i
samarbejde med de enkelte ledere fra folkeskole- og dagtilbudsområdet.
Der vil være almindeligt samvær mellem børn og de fagprofessionelle i forbindelse med
nødpasningen. Naturligvis med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god
hygiejne.

Hjemme- og fjernundervisning på folkeskoleområdet
Der etableres hjemme- og fjernundervisning for eleverne på folkeskoleområdet. Dette
organiseres lokalt på de enkelte folkeskoler, eksempelvis med digitale læringsplatforme,
Skype, AULA, Teams og så videre. Derudover også mulighederne for skriveopgaver,
læse bøger, arbejde i opgavehæfter mm. Derfor forventes der på nuværende tidspunkt
ikke erstatningsundervisning senere på skoleåret.
I den forbindelse er det vigtigt, at elever og forældre holder sig orienteret om alle tiltag
fra egen skole. Der appelleres til at forældre hjælper deres børn til at kunne deltage i
skolernes planlagte undervisning og sikrer, at eleverne har adgang til en velfungerende
computer. Der appelleres ligeledes til at forældre støtter op om elevernes deltagelse,
opgaveløsning, læsning m.m.
Elever og forældre kan fortsat kommunikere med skolernes lærere og ledere via AULA,
hvis der skulle være spørgsmål eller udfordringer. Samtidig er det naturligvis lærerne,
som har ansvaret for undervisningen.

Fraværsregistrering på folkeskoleområdet
Der er som udgangspunkt ikke nogen elever, som i denne periode registreres med ulovligt
fravær, fordi alle er anbefalet at blive hjemme. Det gælder også elever i specialtilbud, selvom
disse specialtilbud som udgangspunkt opretholder almindelig drift.
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Nødpasning på dagtilbudsområdet
Der er etableret nødpasning med minimumsbemanding i hele åbningstiden på alle vores
kommunale dagtilbud, hvor begge forældre har særligt kritiske arbejdsopgaver i det
private og offentlige, eller hvor forældrene ikke kan finde anden pasning selv. Alle
forældre skal have afsøgt alternative pasningsmuligheder. Udgangspunktet er
forældrenes ansvarlighed i forhold til at vurdere deres behov for nødpasning. Der er på
nuværende tidspunkt fortsat befordring til specialtilbuddene. Forvaltningen følger
situationen og tilpasser opgaveløsningen og tilbuddene i samarbejde med de enkelte
ledere fra folkeskole- og dagtilbudsområdet.
Der vil være almindeligt samvær mellem børn og de fagprofessionelle i forbindelse med
nødpasningen. Naturligvis med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god
hygiejne.

Forældrebetaling til dagtilbud og SFO
I forhold til forældrebetalingen til dagtilbud og SFO, så vil der ifølge Børne- og
Undervisningsministeriet ikke være refusion af forældrebetalingen i denne
ekstraordinære periode.
Kalundborg Kommune følger situationen i forhold til behov for eventuelle tilpasninger
de næstkommende uger.

