
 
   

 
Orienteringsskrivelse til frie grundskoler om samar-
bejde og støtte til varetagelsen af udfordrede og ud-
satte børn med bopælsadresse i København 

 

I brev af 25. marts 2020 fra ministeren for børn og undervisning og for-

mænd for frie grundskoleforeninger m.fl. beskrives rammer og bestem-

melser for nødpasning for elever på frie grundskoler. 

I brevet opfordres skolerne, eventuelt i samarbejde med kommunerne, 

til at være yderst opmærksomme på børn, der er udfordrede af og ud-

satte i den nuværende situation, og aktivt opsøger disse familier med 

henblik på, at børnene kommer til at benytte nødpasningsordningen. 

Københavns Kommune, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdoms-

forvaltningen, vil med denne orienteringsskrivelse gøre de skoler, som 

har elever med bopælsadresse i Københavns Kommune, opmærksom 

på, hvem og hvor de kan henvende sig i tilfælde af behov for støtte eller 

dialog om varetagelse af børn, der er udfordrede af og udsatte i den nu-

værende situation. Muligheden omfatter også københavnerbørn på 

skoler, som helt eller delvist er eller bliver nødsaget til at lukke skolen og 

ikke kan varetage nødundervisning og nødpasning. 

Henvendelse til og fra Socialforvaltningen 

Skoler med børn fra Københavns Kommune er velkommen til at kon-
takte socialforvaltningen, hvis skolen er bekymret for et konkret barn. 
Socialforvaltningen kan også kontakte dig som skoleleder, hvis de vurde-
rer, at der grund til væsentlige bekymringer for et barns trivsel, som kan 
give anledning til at overveje om barnet skal være omfattet af nødpas-
ning eller skal omfattes af andre understøttende tiltag, som kan imøde-
komme problemet. 
  

Oplysninger om socialforvaltningens håndtering af indsatsen i denne 

periode ved at følge dette link https://www.kk.dk/social-coronainfo.  

 
Henvendelse til Børne- og ungdomsforvaltningen 

Skoler med børn fra Københavns Kommune er velkommen til at kon-

takte børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, hvis 

skolen har brug for rådgivning om et barns behov eller har brug for dia-

log om varetagelse af børn, der er udfordrede af og udsatte i den nuvæ-

rende situation.  

Kontaktoplysninger til Børne- og ungdomsforvaltningens fem områder, 

findes ved at følge dette link: https://www.kk.dk/artikel/områder 
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