
Orientering om gældende bekendtgørelse vedr. nødpasning, som 
også er gældende på frie grundskoler 
 
Udkast af bekendtgørelsen. 

  
Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i 
forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 

Kapitel 2 

Nødpasning af børn og unge 

 

§ 4. Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn og unge, som er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven, 
skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skoler efter lov om efterskoler og frie fagskoler samt skoler 
og skolefritidsordninger og dagtilbud, heltidsskolefritidsordninger og klubtilbud fra 4. klassetrin efter lov om 
friskoler og private grundskoler m.v., som er omfattet af § 1. 

Stk. 2. Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler kan etablere nødpasning. § 
5 og § 6, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. 
 

§ 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og 
unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte: 
1) 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og 
sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. 
Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
2) 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. 
Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i 
forhold i hjemmet. 
Stk. 3. Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det 

nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og unge omfattet af 
stk. 2, nr. 1 og 3. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene, eller den, der faktisk sørger for 
barnet, sikrer, at barnet om nødvendigt deltager i nødpasning, jf. stk. 2, nr. 3, eller i tilbud omfattet af § 2, stk. 1. 

§ 6. Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med regler i bekendtgørelse om forholdsregler mod 
smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. 
 

 

 


