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Information fra Viborg kommune og information omkring nødpasning. 

Vi har skrevet til med rødt i forhold til vores måde at agere og handle på.  

 

Kære forældre 

Vi står i en helt ekstraordinær situation med regeringens udmelding i forhold til at forhindre 

smittespredning af Coronavirus. I Viborg lukker skoler, SFO og klubber også ned fra på mandag, 

men vi opfordrer jer til at holde jeres børn hjemme allerede fra i morgen for at mindske smittefare. 

Fra på mandag vil skolerne være lukkede, men der vi blive etableret nødpasning for børn i 0.-3. 

klasse, men på specialområdet alle klassetrin. 

Som udgangspunkt skal ingen børn møde frem, det handler om, at vi for at mindske smittespredning 

i så vid udstrækning som overhovedet muligt, holder os hjemme. Skolernes nødberedskab retter sig 

som udgangspunkt udelukkende mod børn til forældre ansat i kritiske funktioner. De nærmere 

omstændigheder herom kommunikeres ud på et senere tidspunkt. Nødpasningen foregår på 

distriktsskolen, eller på den skole, som barnet normalt går på. Åbningstiden er fra 06.30-17.00. For 

at kunne planlægge nødpasningen bedst muligt, skal I give meddelelse til skolen om omfanget af 

jeres pasningsbehov. 

Meddelelse omkring nødpasning skal være meldt ind inden kl. 19 torsdag aften d. 12.03 (hvis 

det er muligt) ellers så hurtigt som muligt i løbet af fredag. Dette til skoleleder på mail 

mfan@viborg.dk. Hvis man i løbet af de 2 uger får akut brug for nødpasning pga 

krisesituation, ringer man på 20560594 til skoleleder. 

I forhold til undervisning af alle øvrige elever, vil der blive kommunikeret fra skolen til eleverne 

om, hvad der arbejdes med i perioden. Eleverne ved således, hvad de kan arbejde med hjemmefra. 

Forældre og elever skal afvente besked herom. 

Undervisningsplan og forventninger til eleverne sender vi ud senere i dag på aula, hvis det er 

muligt og her på facebook. 

Som sagt står vi i en helt usædvanlig situation, hvor vi ikke har alle svar på rede hånd. Derfor må vi 

hjælpe hinanden og udvise tålmodighed. Vi kommunikerer til jer via Aula som primær kanal, og 

evt. også via skolernes facebookgrupper, hvis Aula går ned. 

 

Hvis der er andre spørgsmål, kan I kontakte skolens ledelse Anette 22452396 eller Maria 20560594.  

 

 

Vh Maria  
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