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Til friskoler med børnehave/vuggestue 
  
Efter formand Peter Bendix Petersens telefonmøde med Børne- og Undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil og en række andre organisationer i eftermiddag, sammenfatter vi herunder mi-
nisteriets udmeldinger i forbindelse med lukning af daginstitutioner pga smittefaren ved COVID-
19: 
  
Driftstilskuddet vil fortsat blive udbetalt. Dette er regeringens klare holdning, og Pernille Rosen-
krantz Theil har lovet at sikre en håndfast udmelding om det.  
  
Forældrebetaling skal fortsat ske, og der vil blive lavet en klar udmelding om dette til det kommu-
nale niveau med en klar forventning til parallelitet i det private. Dette er primært et spørgsmål 
som kan opstå, hvis forældre stiller sig på bagbenene og ønsker reduktion. Med ministerens ord 
har de jo budgetteret med at skulle betale et fast beløb, og det skal de naturligvis også i denne si-
tuation. 
  
Nødpasning i daginstitutioner kommer der mere klare retningslinjer ud for i morgen torsdag den 
13. marts. Ministeren er blevet orienteret om, at der nogle steder er problemer med forældre, 
der gerne vil aflevere uden at have behov for det. Ministeriet ønsker, at forældre med særlige 
funktioner kan aflevere, OG at forældre i produktionsvirksomheder kan aflevere, hvis de ikke har 
alternativer til pasning. Omvendt er ministeren optaget af, at der kan være sociale situationer, der 
gør at barnets tarv tilsiger aflevering, og her skal aflevering være muligt. Det er altså barnets tarv, 
der gælder og ikke forældrenes. Der vil dog være en vis elastik i vurderingerne, fordi de kan tages 
mest kvalificeret lokalt. Der vil derfor fortsat være en væsentlig ledelsesopgave i den enkelte insti-
tution ift dialog med forældrene om behovet. Mere herom i morgen.  
  
Medarbejdere tager ministeren for givet skal have løn og skal så vidt muligt sendes hjem (smitte-
begrænsning gælder også for dem), men kan arbejde hjemmefra og skal selvsagt være til rådighed 
for arbejdsgiver (med mindre der aftales afspadsering/ferie). De medarbejdere, der er nødvendige 
til nødpasning, skal naturligvis være til stede i institutionerne.  
 
Opleves gentagne problemer i praksis, som ikke kan løses lokalt, ønsker ministeren at høre herom. 
Ministeriet har selvsagt ualmindeligt travlt lige nu, og derfor samler vi gerne den slags spørgsmål, 
så udfordringer præsenteres samlet for vores område. Skriv enten til undertegnede maren@fri-
skolerne.dk eller til Ole Carl Petersen ole-c@friskolerne.dk 
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