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Orientering til Aflastningspersoner ansat i Aarhus Kom-
mune om jeres arbejdssituation 
 
Kære Aflastningspersoner 
 

Regeringen har nu påbegyndt den delvise genåbning af samfundet, hvilket 

betyder at børn i daginstitutioner og skolernes mindste klasser, nu igen kan 

komme i institution og skole. Dog i en hverdag, der er noget anderledes end 

den velkendte. 
 

Som i tidligere er blevet orienteret om, så har Aarhus kommune ind til nu 

også aflyst afvikling af aflastning og kontaktpersonsopgaver, for at be-

grænse smittespredningen i samfundet. I forhold til nogen af vores børn og 

unge, er der blevet indgået aftaler om nødafløsning, ud fra en konkret vurde-

ring. 

 

Udgangspunktet er fortsat at aflastningspersoner og kontaktpersoner ikke er 

på arbejde. Dette er for nuværende gældende frem til d. 10 maj. Inden 

denne dato, forventes der at komme en ny udmelding fra regeringen. 

 

I den kommende tid vil der være endnu mere fokus på, hvilke behov der er i 

den enkelte familie, eller hos barnet, i forhold til genoptagelse af afløsnings-

opgaven. Dette ud fra en individuel og konkret socialfaglig vurdering for det 

enkelte barn, sammenholdt med at vi fortsat skal have fokus på at minimere 

smittespredningen i samfundet. 

 

Familierne har derfor mulighed for at kontakte deres familierådgiver, med 

henblik på en dialog om hvordan situationen bedst håndteres i den enkelte 

familie. Herunder om det er nødvendigt at genoptage aflastning tidligere. 

 

Hvis familien og Familierådgiver, ender på en løsning med at aflastningen 

genoptages, så vil familierådgiveren give besked her om til aflastningsord-

ningen, som vil kontakte jer. 

 

Det er vigtigt at pointere at det er frivilligt for jer som aflastningspersoner og 

kontaktpersoner, om I ønsker at indgå i opgaverne, under nedlukningen af 

samfundet. 

 

Fremadrettet forventer vi ikke at udsende yderligere generel kommunikation, 

som dette brev, da der primært vil være tale om individuelle vurderinger.  Vi 

vil i stedet henvise jer til at kontakte aflastningsordningen eller kontaktper-

sonsordningen vedr. jeres konkrete forhold.   
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Med venlig hilsen 

Jes Barsøe 

Afdelingsleder, Familiecentret 

Aarhus kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


