
 

Besked til forældre 
 
Kære forældre 
 
Som det fremgik af Statsministerens pressemøde i går aftes, er der nu en alvorlig sundhedskrise på 
nationalt niveau.  
 
Det betyder, at Dragør Kommune, herunder skolerne, ikke længere er i normal drift men i 
nødberedskab. 
 
Omfang og opgaver 
I første omgang er vi i fuld gang med at forberede lukning af skolerne og sikre mest mulig 
undervisning digitalt de næste 14 dage.  
 
Samtidig gør vi os beredt til, hvis perioden af Sundhedsmyndighederne eventuel bliver forlænget.   
 
Det er vigtigt at sige nu, at vi alle skal stå sammen for at komme godt igennem en yderst vanskelig 
situation.  
 
Undervisningen 
Som udgangspunkt må ingen længere møde på skolen, det er gældende fra mandag den 16. marts. 
Mange af jer holder allerede jeres børn hjemme, mange tak for det, det giver vigtig tid til at 
forberede den kommende periode. 
 
Mens børnene er hjemme, er jeres opgave som forældre på skolen at sikre, at børnene deltager i 
fjernundervisning. Eleverne har ikke fri, de skal lave den undervisning, lærerne forbereder til dem. 
Det vil ske via AULA, MinUddannelse og via portalerne.  
 
Clio Online og Alinea har åbnet alle deres portaler gratis op for alle – så brug også gerne dem til at 
få inspiration til forløb, børnene kan arbejde med på jeres eget initiativ. 
 
Skolerne har åbent til i morgen kl. 15. I skal inden da have afhentet jeres børns bøger eller 
hjælpemidler i klasserne. Lokalerne åbnes op fra morgenstunden. I bedes om ikke at henvende jer 
til medarbejderne eller gå på kontoret. Man kommer og går. I bedes også komme fordelt over 
dagen. 
 
Vi afventer derudover flere retningslinjer fra Undervisningsministeriet og KL om 
fjernundervisningen. 
 
Nødpasning 
Nødpasningen, der er annonceret nationalt omfatter børn i alderen 0-9 år (elever op til 3. klasse) 
og gælder for forældre, der har samfundskritiske funktioner. Vi forventer, at det i løbet af i aften 
eller i morgen bliver mere præcist, hvordan dette skal forstås fra regeringens side.  
 



 

Den lokale tilrettelæggelse af beredskabet for nødpasning er i gang. Nødpasningen skal være 
etableret på mandag den 16. marts. 
 
Nu og her har vi brug for at få et overblik over, hvor mange af jer som forældre, der vil have brug 
for nødpasning. Derfor bedes I udfylde vedlagte blanket, såfremt I har brug for nødpasning, som 
følge af jeres arbejde med samfundskritiske funktioner. Vi vil så i løbet af i morgen eftermiddag 
vende tilbage med oplysninger om, hvordan nødpasningen vil foregå og hvem der kan tilbydes 
nødpasning efter de retningslinjer vi får fra regeringen. 
 
(Blanketten er kun vedlagt til elever på 0.-3. klassetrin). 
 
Nødpasningen forestås af pædagoger, måske på tværs af skoler/SFO. Der vil blive udarbejdet en 
turnusordning. 
 
Der vil ikke være nødpasning i klubberne. 
 
IT-Enheder 
Alle skolens enheder indgår fra nu i kommunens kriseberedskab. I kan derfor ikke låne en af 
skolens enheder til hjemmeundervisning. 
 
Kommunikation 
Vi oplever, at AULA indimellem ikke kan håndtere presset. Al kommunikation til jer vil derfor både 
blive lagt på AULA og derudover på skolernes og kommunens hjemmesider. Som I har kunnet se 
de sidste dage, udvikler situationen sig hele tiden, så ovenstående er det vi ved nu. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Johnsen   Claus Andersen 
Chef, Afdelingen for Børn, Skole og Kultur Skoleleder, Nordstrandskolen 
 
 


