Kære interne skoler
Mandag den 23. marts 2020 blev de tiltag, regeringen og myndighederne
har iværksat som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 forlænget.
Det betyder, at lukningen af dagtilbud og skoler samt nødpasning og
nødundervisning indtil videre fortsætter til og med den 13. april 2020. Vi
er meget optagede af, at det ikke bliver de udsatte børn og unge, der
kommer til at betale den største pris for lukningen af vores samfund. Det
skal vi som samfund gøre alt, hvad vi kan for at undgå.
Med forlængelsen af lukningen af ordinære dagtilbud og skoler er det
vigtigt for os at opfordre jer til, at vi alle i fællesskab gør en ekstra indsats
for at sikre, at der tages særligt hånd om de børn og unge, der af forskellige grunde er særligt udsatte i denne tid. Lukningen af dagtilbud og skoler kan for udsatte børn og unge og deres familier have uoverskuelige
konsekvenser.
Når vi skriver til jer, så er det, fordi I har ansvaret for undervisningen af
nogle af de meste sårbare børn og unge i samfundet. Der er i lovgivningen og bekendtgørelserne, som følger af COVID-19, taget forskellige
hensyn, der skal sikre indsatsen for de udsatte børn og unge og deres familier. Og derfor er det at være udsat defineret meget bredt i lovgivningen og i bekendtgørelserne.
Vi ved, at I og jeres medarbejdere gør en kæmpe indsats i en meget uvant
situation. I lyset af den seneste udvidelse af lukningen, vil vi gerne bede
jer genbesøge jeres udmøntning af reglerne, herunder om der er børn,
som i lyset af udvidelsen, skal fortsætte i det tilbud de anvender til dagligt.
Vi har den 21. marts sendt et brev til landet kommuner, der tydeliggjorde
kriterierne for nødpasning samt eksemplificerede, hvad det kommunale
tilbud om nødpasning kan omfatte. Kriterierne findes også på Børne- og
Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk/corona. Disse kriterier
gælder fortsat. I boksen nedenfor er det beskrevet, hvordan en gruppe af
udsatte børn og unge ikke er omfattet af lukningen af dagtilbud og skoler.
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Det er vores indtryk, at langt størstedelen af eleverne på interne skoler er
en del af denne sårbare målgruppe. I den ekstraordinært udfordrende situation vi som samfund står i, varetager personalet på de interne skoler
en helt kritisk funktion ved at sikre sårbare børn og unge trygge og stabile rammer. Vi beder jer derfor gøre jeres bedste for fortsat at holde de
interne skoler åbne på trods af nedlukningen af de ordinære dagtilbud og
skoler.
Boks: Udsatte børn og unge, der ikke er omfattet af lukningen af dagtilbud og skoler
Udsatte børn og unge, der ikke er omfattet af lukningen af dagtilbud
og skoler
Det er vigtigt at understege, at der er en gruppe af børn og unge, som ikke er
omfattet af lukningen af dagtilbud og skoler og dermed nødpasning. Disse
børn og unge skal altså fortsat kunne komme i deres tilbud. Det gælder bl.a.
børn og unge, som har helt særlige sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan fx være
børn og unge med handicap eller psykiske udfordringer, herunder børn med
svær autisme eller ADHD, der har helt særlige behov i forhold til at opretholde struktur og rutiner. Det kan også være børn og unge med store sociale
problemer i hjemmet, hvor det vil være bedre barnet eller den unge, at de
ikke sendes hjem. Målgruppen er nærmere beskrevet i § 2 i bekendtgørelsens
om lukning af dagtilbud og skoler og om nødpasning.1

Afslutningsvist vil vi gerne sige jer stor tak for jeres store indsats i denne
svære og usædvanlige tid.
Vi håber, at I fortsat vil følge med i KL’s løbende information og på ministeriets hjemmeside uvm.dk/corona. På emu.dk kan der desuden findes vejledning og gode råd til skoleledere, lærere og forældre.
Ministeriets læringskonsulenter med indsigt i, hvordan man bedst kan
understøtte udsatte børn og unge, står til rådighed med rådgivning via
ministeriets hotline.
Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og undervisningsminister
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Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i
forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
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