
Nødpasning i weekender og i påsken 
I forbindelse med Covid-19-nedlukningen kan der være børn, hvor alle forældre arbejder i kritiske 

funktioner, der får brug for nødpasning i weekenden 4./5.-april eller i påskedagene 9. - 13. april. 

Nødpasning i weekenden og i påsken vil foregå på Snejbjergs Skole og i Børneuniverset ved siden af 

Snejbjerg Skole. Vi kan desværre ikke garantere, at alle børn vil møde en kendt voksen ved nødpasning i 

weekend og påske.  

Har I brug for nødpasning i weekenden 4./5. april eller påskedagene kræver det tilmelding via telefon: 2924 

7132 

Nødpasning i dagene op til påske, 6.- 8.april fungerer som på hverdage, med tilmelding til din normale 

institution eller skole. 

Vær opmærksom på, at vi, efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen, ikke kan tilbyde nødpasning af børn, der 

er syge, uanset symptomer, hverken i hverdage eller i weekend og påske. 

Hjælp til de svære spørgsmål 
Vi er helt klar over, at den ekstraordinære situation kan skabe nye dilemmaer og udfordringer i familie-

livet. 

I Herning Kommune tilbyder vi anonym rådgivning til familier via telefonen på Åben Rådgivning – og det kan 

man naturligvis også benytte sig af, hvis Covid-19 giver anledning til udfordringer, I ikke før er stødt på.   

Det kunne eksempelvis være: 

- Hvordan kan jeg skabe forudsigelighed og struktur for mine børn i en tid, der er så forskellig fra vores 

almindelige hverdag? 

- Hvordan kan jeg tale med min søn om hans bekymring for, at jeg bliver smittet med COVID-19? 

- Må mit barn se nyheder og pressemøder, der vedrører COVID-19? 

- Hvordan kan vi som familie tilrettelægge hjemmearbejdet, så der er balance imellem arbejde og privatliv? 

- Jeg arbejder hjemme og har dårlig samvittighed overfor både mine børn og mit arbejde – hvad gør jeg? 

- Min datter kan ikke komme på samvær hos sin mor grundet COVID-19 virus. Hvordan kan vi opretholde 

samværet i den situation? 

Åben Rådgivning kan træffes på telefon 3044 1093 – der er åbent alle hverdage, også de tre dage op til 

påske. 


