Eksempler på kriterier for nødpasning
Her er der nogle eksempler på, hvad kriterierne for nødpasning kan omfatte. For både kriterie 1 og 2 gælder det,
at forældrene forud skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
Listen af eksempler er ikke udtømmende.
Kriterie 1 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har
afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
På ældreområdet kan kritiske funktioner f.eks. være:
• plejehjem og -centre, hjemmepleje, madservice, indkøb, centrale rengøringsenheder mv.
På det tekniske område kan det omfatte:
• beredskab, forsyning, kollektiv trafik, krematorier samt skadedyrsbekæmpelse.
På børneområdet omfatter kritiske funktioner f.eks.:
• specialskoler, nødpasning i dagtilbud og skoler, heldagsskoler, folkeskoler med specialklasser el lignende.
Derudover kan der være tale om medarbejdere, der:
• vedligeholder og reparerer bredbånds- og mobilnettet samt sikrer IT-infrastruktur (f.eks. finansiel sektor)
• medarbejdere, der arbejder med medicinforsyning, herunder også produktion af værnemidler (masker,
visir mv.)
• medarbejdere, der er i den generelle transportsektor, som skal sikre forsyningskæderne samt den kollektive trafik, havne og lufthavne foruden medarbejdere, der beskæftiger sig med renovation.
• medarbejdere, der arbejder på bilværksteder, autohjælp/vejhjælp og leverandører af reservedele til motorkøretøjer såsom bl.a. ambulancer, politi- og brandbiler og biler brugt af hjemmeplejen.
• medarbejdere, der er beskæftiget i fødevareindustrien og forsyningssektoren.
Planlagte eksaminer anses også som værende samfundskritisk og omfattet af nødpasning. Eventuelt behov for
læseferie vil ikke blive anset som samfundskritisk. Ej heller tidsforbrug til almindelig opgaveskrivning.
For så vidt angår kriterie 1 skal det understreges, at der ikke er forskel på, om forældrene har beskæftigelse i
den private eller offentlige sektor.
Kriterie 2 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dette kan være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har hjemsendt deres medarbejderne, og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Det kan f.eks. håndværkere. Det skal bemærkes,
at selvstændige med eget firma også er omfattet dette kriterie.
Kriterie 3 omfatter børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kunne f.eks. være børn og unge med:
•
et meget højt skolefravær,
•
alvorligt syge forældre,
•
en igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring, og
•
børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift i dagtilbud eller skoler vil have stor negativ betydning for barnets trivsel, læring,
udvikling og dannelse.
For denne gruppe træffer vi en særskilt afgørelse om mulighed for nødpasning ud fra konkret vurdering af hver
enkelt sag. Afgørelsen træffes inden for 24 timer efter ønsket er fremført af forældre, og om muligt samme dag.
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