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Den 7.5.2020 

 
Orientering til aflastningspersoner    
  
 

 Kære aflastningsperson,  

 

Som en del af at det danske samfund forsigtigt er ved at normaliseres, så er 

der åbnet op for, at du kan begynde dit arbejde som aflastningsperson i fa-

milien igen fra i dag. 

 

Det er vigtigt at fortsætte med at følge Sundhedsmyndighedernes retnings-

linjer*, så danskernes store indsats for at begrænse coronasmitten ikke sæt-

tes over styr. 

 

Vi håber du er klar, vi ved at vores familier savner dig og glæder sig til, at du 

kommer på arbejde igen.  

 

Der kan være familier, der er i risikogruppen og usikre på om, de er klar til at 

genoptage afløsning. Er det tilfældet, så er du velkommen til at kontakte den 

socialrådgiver, du samarbejder med i Aflastningsordningen for at tale om din 

situation. 

 

Hvis du selv er i risikogruppen på grund af helbredsmæssige udfordringer, 

skal du naturligvis ikke begynde at arbejde endnu. I den situation er du også 

velkommen til at kontakte socialrådgiveren i Aflastningsordningen. 

 

Arbejder du i en familie, hvor der er behov for værnemidler for, at du kan ud-

føre dit arbejde sikkert og trygt for alle parter, så skal du også kontakte soci-

alrådgiveren i Aflastningsordningen. 

 

Du kan følge med i den generelle udvikling på Aarhus kommunes hjemme-

side. 

 

Den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremgår af dette link, der lø-

bende opdateres med nyeste viden: https://intranet.aarhuskommune.dk/do-

cuments/56329 Vejledning til at logge på findes på https://intranetsup-

port.aarhus.dk/login/#2 

 

 

Aflastningsordningen 
Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J 

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Børn, Familier og Fællesskaber 

Aarhus Kommune 

Aflastningsordningen 

Grøndalsvej 1B 

8260 Viby J 

 

Telefon: 89 40 62 00 

Direkte telefon: 41 85 84 64 

 

E-mail: 

aflastningsordningen@aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jesba@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/56329
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/56329
https://intranetsupport.aarhus.dk/login/#2
https://intranetsupport.aarhus.dk/login/#2


 

 

7. maj 2020 

Side 2 af 2 
Du kan 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:  

 

Pia Johansen, 89 40 54 45 

Zina Bitsch, 89 40 12 89 

Inge Egeberg, 22 29 61 71 

 

På vegne af Aflastningsordningen 

 
Med venlig hilsen 
 
Jes Barsøe 
Leder 
Familiecentret 
Familieplejen, Aflastning og Kontaktpersonsordningen 
 

 
 

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

