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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

I forbindelse med behandlingen af (L 140) Forslag til lov om midlertidige 

foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og 

afhjælpning i forbindelse med COVID-19 har udvalget i brev af 17. 

marts 2020 efter ønske fra Anne Sophie Callesen (RV) stillet mig føl-

gende spørgsmål: 

Spørgsmål 10:  

”Vil ministeren oplyse hvilke målgrupper og skoletilbud, der som ud-

gangspunkt er omfattet af undtagelsesbestemmelsen, idet der henvises til 

§ 2 i bekendtgørelsesudkast om nødpasning, hvor det fremgår, at ’En 
lukning efter § 1 omfatter ikke 1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i 

barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behand-

lingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.’?” 

Svar: 

Efter bekendtgørelsesudkastets § 2, stk. 1, nr. 1, omfatter en lukning ikke 

børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt sær-

lige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder be-

grundet i forholdene i hjemmet. 

 

Lukningen og dermed undtagelserne hertil omfatter således alle de tilbud 

mv., der fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 1, stk. 1, dvs. private og 

offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske til-

bud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Under-

visningsministeriets område.  

 

Den beskrevne gruppe af børn og unge, som ikke vil være omfattet af en 

lukning, er de børn og unge, som har helt særlige sociale, pædagogiske el-

ler behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjem-

met. Det kan fx være børn og unge med psykiske udfordringer eller han-

dicap eller store sociale problemer i hjemmet, hvor det vil være til skade 

for barnet eller den unge, at de sendes hjem. En række børn og unge, 

som ikke har omfattende sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige 
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behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, vil i stedet vil kunne 

tilbydes nødpasning.  

 

Det er med andre ord ikke tilbuddets karakter men børnenes behov, der 

er afgørende for, hvorvidt de skal tilbydes pasning. Det vil bero på en 

konkret og individuel vurdering af det enkelte barn eller unge, om de er 

omfattet af den pågældende undtagelsesbestemmelse i bekendtgørelses-

udkastets § 2, stk. 1, nr. 1.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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