Tirsdag den 24. marts 2020

Information vedrørende lukning og nødpasning til og med 2.
påskedag den 13. april 2020
Til alle forældre i Gribskov Kommune
Myndighederne har meldt ud, at alle skoler og dagtilbud fortsat vil være lukket til og
med 2. påskedag den 13. april.
Nødpasningen vil fortsætte på samme måde som i indeværende periode.
Skolerne/FO
Skoler og FO’er er fortsat lukket til og med 2. påskedag den 13. april.
Nødpasning
Der er fortsat nødpasning for børn til og med 3. klasse. Nødpasning gælder for elever,
hvor forældrene varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller
som på trods af myndighedernes opfordringer til at holde børnene hjemme ikke har
andre muligheder. Kritiske funktioner er sundhedspersonale, politi/beredskab,
plejesektoren eller lignende funktioner. Herudover er nødpasning for børn og unge
der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder
begrundet i forhold i hjemmet.
Behov for nødpasning
Hvis du er omfattet af ovenstående og har behov for nødpasning i uge 14 og 15,
bedes du senest torsdag den 26. marts kl. 12.00 ringe til lederen på dit barns
skole og personligt anmode om nødpasning i den pågældende periode. Du skal ved
henvendelsen begrunde dit behov for nødpasning samt oplyse hvilke dage og
tidspunkter, du har behov for nødpasning.
I helt særlige kritiske tilfælde, hvor der er et begrundet behov for nødpasning udover
den normale åbningstid, kan du kontakte lederen på dit barns skole.
Nødpasning gennemføres på få centrale skolematrikler/FO i Gribskov Kommune inden
for den normale åbningstid.
Undervisning
Skoleeleverne holder ikke fri. Der vil blive gennemført undervisning i så høj grad som
muligt via de platforme, der er tilgængelige. Elever i nødpasning vil gennemføre
skolerettede aktiviteter. I FO-tiden tilrettelægges aktiviteterne således, at
smitterisikoen minimeres mest muligt.
Dagtilbud
Daginstitutioner og dagpleje er fortsat lukket til og med 2. påskedag den 13. april.
Nødpasning
Der er fortsat nødpasning i daginstitutioner og dagpleje. Nødpasning gælder for børn,
hvor forældrene varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller
som på trods af myndighedernes opfordringer til at holde børnene hjemme ikke har

andre muligheder. Kritiske funktioner er sundhedspersonale, politi/beredskab,
plejesektoren eller lignende funktioner. Herudover er nødpasning for børn, der har
særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i
forhold i hjemmet.
Behov for nødpasning
Hvis du er omfattet af ovenstående og har behov for nødpasning i uge 14 og 15,
bedes du senest torsdag den 26. marts kl. 12.00 ringe til lederen i dit barns
daginstitution eller lederen af dagplejen, og personligt anmode om nødpasning i den
pågældende periode. Du skal ved henvendelsen begrunde dit behov for nødpasning,
samt oplyse hvilke dage og tidspunkter, du har behov for nødpasning.
I helt særlige kritiske tilfælde, hvor der er begrundet behov for nødpasning udover
den normale åbningstid, kan du kontakte lederen i dit barns daginstitution eller
lederen af dagplejen.
Der vil ikke være madordning i de daginstitutioner, der holder nødåbent. Alle børn
skal medbringe madpakke til hele dagen.
Nødpasning gennemføres i få centrale daginstitutioner og dagplejere inden for den
normale åbningstid.
Forældre der allerede har tilmeldt deres barn til den almindelig nødpasning i påsken,
bedes revurdere behovet og eventuelt på ny tilmelde barnet til nødpasning jf.
ovenfor.
Fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole
Alle klubber er er fortsat lukket til og med 2. påskedag den 13. april. Der tilbydes ikke
nødpasning i perioden.
Mini-FO
Alle børn der skulle være startet i mini-FO den 1. april får lejlighed til at få afsluttet
deres tid i dagtilbuddet i en uge efter, at dagtilbud og skoler er tilbage i normal drift.
Børn der skulle være startet i mini-FO tilbydes nødpasning på dagtilbudsområdet.
Særligt fokus på børn i udsatte positioner
Langt de fleste børn, unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under
Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den
ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere
har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte
positioner. Både ved at stå til rådighed men også ved at opsøge dem, der kan have et
særligt behov.
HOTLINE: Gribskov Kommune hører gerne fra dig, hvis du har brug for vejledning og
rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel eller har andre spørgsmål, som du
mangler afklaring på. Du bedes kontakte lederen af dit barns skole eller lederen af dit
barns dagtilbud, som er parate til enten at vejlede og rådgive dig eller henvise dig til
andre ressourcepersoner efter behov.
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Familierådgivning har åbent
Hele familierådgivningen har åbent og kan kontaktes som normalt. Det vil sige at
dag- og døgnvagten modtager, kvitterer og behandler underretninger omkring
udsatte børn og unge inden for 24 timer alle ugens dage. Telefonnummeret til
dagvagten: 7249 6045
Dagvagten kan kontaktes i dagtimerne ved en akut bekymring eller spørgsmål.
Udenfor åbningstiden er det politiet, som stiller videre til døgnvagten, som normalt.
Kørsel
Der er ikke mulighed for skolebuskørsel eller kørsel til specialtilbud i dagtilbud og på
skoler i forbindelse med nødpasning. Du kan i helt særlige tilfælde kontakte
Sekretariatet for Dagtilbud og Skoler boern-unge@gribskov.dk.
Rengøring og smitterisiko
I perioden med nødpasning vil der i de daginstitutioner og skoler der har nødpasning
være ekstra fokus på den daglige rengøring for at mindske smitterisikoen.
Tandplejen
Tandplejen opretholder nødberedskab til akutte tandpiner og akutte
nødbehandlinger i dagtimerne på hverdage for patienter – både børn og unge,
samt omsorgstandplejepatienter.
Tandplejens telefon 7249 9150 besvares på hverdage fra kl. 8.00-11.00.
Ligeledes vil der være åbent på vores nødtelefoner mellem kl. 11.00-13.00
(Cariesafdelingen: 7249 7124 og Tandreguleringen: 7249 7099).
Patienter vil ikke kunne henvende sig på tandklinikkerne uden forudgående
telefonisk aftale.
Tandplejens medarbejdere vurderer, om der er tale om akut og uopsættelig
nødbehandling, inden vi giver en nødbehandlingstid. Hvis Tandplejens
medarbejder vurderer, at I skal møde op, bliver I samtidigt informeret om, hvilken
klinik I skal køre til.
Sundhedsplejen
Frem til og med 2. påskedag den 13. april varetager sundhedsplejen kun akutte
besøg til nyfødte og små børn, som ikke er i trivsel. Sundhedsplejen kan
kontaktes telefonisk på tlf. 72 49 70 66
Tvivlsspørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kontakt venligt ledelsen i egen daginstitution,
dagpleje, skole, ungdomsskole.
Private arrangementer
Vi skal på passe på hinanden og de svage i samfundet. Derfor opfordres alle til at
følge myndighedernes anbefalinger og undgå større forsamlinger fx på legepladser
men også privat. Det vil sige undgå fælles fødselsdage, fester og andre
forældrebaserede aktiviteter. Vi gør opmærksom på, at nedlukningen kun vil være
effektiv, hvis børnene og de unge undgår at samles i den kommende periode, hvor
dagtilbud, skoler og fritidstilbud er lukket. Legeaftaler bør alene bruges som
nødpasning og i så små grupper som muligt.
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Opfølgning
Du kan følge med i udviklingen og Gribskov Kommunes beredskab på BørneIntra,
Aula og Gribskov Kommunes hjemmeside samt den nationale side om Corona på
www.coronasmitte.dk
Kontaktinformationer for nødpasning og spørgsmål
Gilbjerg Børnehuse og
Eleverhøjen
Thomas Kamstrup
Mikkelsen
72496740
Tingbakkens Børnehus
og Brumbassen
Thomas Bøg Lindvig
72496862

Bjørnegården
Marianne Brodthagen
72496379

Helsinge Børnehuse
Lene Otto
72497209

LM´s Børnehus
Birgitte Wibe Folkman
72497545

Naturbørnehuset
Annisse
Pernille Hossy
72499366

Ramløse Børnehus
Jette Wrem
72497119

Sandslottet
Niller Ketelsen
72499355

Sankt Helene Børnehus
Line Blume Kjøller
72496168

Dagplejen
Stine Lindberg
72496796
Nordstjerneskolen
7249 9250
Gilbjergskolen
7249 7640

Troldehøjen
Jette Sørensen
72499098
Skt. Helene Skole
7249 9370
Bjørnehøjskolen
7249 7803

Ramløse Skole
7249 9225
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Gribskolen
72499050
Ungdomsskolen og klub
7249 7372

