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Afdeling for skoler

Information om nødpasning i sommerferien

Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
mbx4puv@aalborg.dk

Den 25. februar besluttede Skoleudvalget at oprette to faste DUS nødpasningsordninger i ugerne 28, 29, 30 og 31. Disse nødpasningsordninger vil være åbne
på alle hverdage fra kl. 6.30 til kl. 17.00, såfremt der er behov.
Nødpasningsordningerne er placeret på Kærbyskolen og Nr. Uttrup Skole. Det
betyder, at skoler nord for fjorden kan bruge tilbuddet på Nr. Uttrup Skole i de to
obligatoriske lukkeuger, mens skoler syd for fjorden kan bruge tilbuddet på Kærbyskolen i de to obligatoriske lukkeuger.
Skolen skal på forhånd informere forældrene om, hvilket nødpasningstilbud der
hører til den pågældende skole.
Proceduren i forbindelse med nødpasning i DUS ordninger er fremover som beskrevet i nedenstående skema:
Tid
Senest 1. juni
2014

Handling
Hvis der i en DUS ordning er forældre med behov for pasning i
forbindelse med sommerferielukningen, skal de udfylde skemaet
”Nødpasning i sommerferien”. Skemaet underskrives af forældre
og DUS leder.
Herefter indsender skolen ansøgningsskemaet til DUS fælleslederen på henholdsvis Nr. Uttrup Skole og Kærbyskolen.

Senest september hvert år

Forældre til børn i DUS informeres om lukkedage og sommerferielukning for hele skoleåret. Samtidig informeres om i hvilken
DUS ordning nødpasningen er placeret.
Der gøres opmærksom på, at forældre ved behov for pasning i
forbindelse med sommerferielukningen skal kontakte DUS lederen og udfylde ansøgningsskemaet ”Nødpasning i sommerferien”.
Listen over lukkedage gøres tilgængelig på ForældreIntra, så
forældrene altid kan orientere sig om, hvornår DUSen er lukket.
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Åbningstider:
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08.00-15.00
Torsdag
08.00-17.00
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08.00-15.00

Senest 1. maj
2015

Hvis der i en DUS ordning er forældre med behov for pasning i
forbindelse med sommerferielukningen, skal de udfylde skemaet
”Nødpasning i sommerferien”. Skemaet underskrives af forældre
og DUS leder.
Herefter indsender skolen ansøgningsskemaet til DUS fælleslederen på henholdsvis Nr. Uttrup Skole og Kærbyskolen.

Bemærk at fra 2015 skal ansøgningsskemaet om nødpasning sendes til den pågældende nødpasningsordning senest den 1. maj.
Særligt for landsbyordninger
Da landsbyordningerne ikke indgik i beslutningen om obligatorisk ferielukning i 2
uger i sommerferien, er landsbyordninger stadig forpligtet til selv at lave aftaler
med andre DUS ordninger eller børnehaver, så de kan tilbyde nødpasning, hvis der
viser sig behov for det.
Det er altså ikke muligt for landsbyordninger at anvende det nødpasningstilbud, der
er oprettet til DUS børn.
Børn i specialtilbud
Nødpasning af børn i specialtilbud håndteres af den skole, barnet er indskrevet på
evt. i samarbejde med andre DUS ordninger.

Venlig hilsen
Jakob Ryttersgaard
Chef for skoler
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