
Aarhus d. 27. marts 2020 

 

Orientering til Aflastningspersoner ansat i Aarhus Kommune om jeres arbejdssituation. 

 

Kære Aflastningspersoner 

Regeringen har, som I allerede ved, besluttet at videreføre de tiltag, der er iværksat for at afbøde 

konsekvenserne af Corona-virussen frem til 13. april. Dette betyder, at I som aflastningspersoner ikke skal 

på arbejde før den 14. april.  

Vi følger myndighedernes udmeldinger tæt og skulle der komme nyt vedrørende tiden efter den 13. april, 

vil I blive informeret så hurtigt som muligt. 

Det er fortsat sådan, at forældre, der bl.a. varetager kritiske ydelser på sundhedsområdet, i ældreplejen, 

politi eller i omsorg for socialt udsatte efter en individuel vurdering, vil kunne tilbydes nødafløsning. I de 

tilfælde vil I blive kontaktet af rådgiverne fra Aflastningsordningen for en konkret aftale om nødafløsning i 

hjemmet. Rådgiverne vil bl.a. spørge jer om I er trygge ved at gå på arbejde og fremhæve, at det er frivilligt 

om I vil gå på arbejde.  

Forældrene vil i dag blive orienteret om, at perioden hvor de ikke kan bruge afløsning og lave aftaler med 

jer, er forlænget frem til 13. april medmindre de er omfattet af den gruppe af forældre, der modtager 

nødafløsning.  

Løn og arbejdssedler 

Som det fremgik af det Orienteringsbrev I fik tilsendt den 13. marts, så vil der blive udbetalt løn for 

planlagte timer i perioden frem til 27. marts. Det vil sige, der hvor der har været planlagte timer, men I ikke 

har været på arbejde på grund af udbrud af Corona-virus.  

Arbejdssedlerne skal I selv indsende uden forældrenes underskrift. I skal indsende arbejdssedlen så den er 

Aflastningsordningen i hænde senest den 2. april. Lønudbetaling er den 16. april. 

I skal indscanne arbejdssedlen og sende digitalt via Aflastningsordningens hjemmeside 

www.aarhus.dk/timeaflastning Link til Digital Post ligger under Kontakt – Kontakt os – Skriv sikkert til.  

I skal logge på med NemID og vente, indtil I står på Aflastningsordningens Digital Post. Det er vigtigt, at I 

husker at skrive jeres fulde navn og jeres cpr. nr. og barnets fornavn. 

For de aflastningspersoner, der udfører nødafløsning, gælder følgende regler: Arbejdssedlen, udfyldes, 

underskrives og afleveres til forældrene, der godkender, underskriver og indsender som de plejer, så 

arbejdssedlen er Aflastningsordningen i hænde senest den 2. april.  

Der vil fra 27. marts og frem til 13. april kun blive udbetalt løn til de aflastningspersoner, der arbejder i 

nødafløsning. 

I kan følge med på Aarhus kommunes hjemmeside.  

I kan også komme i kontakt med Aflastningsordningen enten ved at skrive til 

www.aarhus.dk/aflastningsordningen  eller på telefon til vores sekretariat 89 40 54 40 eller på de direkte 

telefonnumre til rådgiverne. 

http://www.aarhus.dk/timeaflastning
http://www.aarhus.dk/aflastningsordningen


Og husk vi har alle et ansvar for at undgå smittespredning, så følg Sundhedsstyrelsens råd om smitte 

forebyggelse       

 

På vegne af Aflastningsordningen  

 

Med venlig hilsen 

 

Pia Stab  

Konstitueret Afdelingsleder 

 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

