Information fra Socialrådgivningen, Børn og Familie, vedr.
coronavirus
Som I ved, står hele Danmark aktuelt i en ganske særlig situation, hvor
daginstitutioner lukker, offentligt ansatte sendes hjem fra arbejde, og der
generelt tages mange forholdsregler for at undgå hurtig spredning af
coronavirus.
På baggrund af situationens alvor har vi i Socialrådgivningen i Børn og Familie
set os nødsaget til ligeledes at tage nogle meget skærpede forholdsregler.
Dette betyder, udover at langt de fleste ansatte er blevet sendt hjem for at
arbejde fra eget hjem og derfor som udgangspunkt kun kan arbejde via telefon
og computer, at










Kommunens eget fritidstilbud - alternativ til aflastning,
Sommerfuglen, er lukket pr. dags dato og indtil videre.
Samvær for børn anbragt i plejefamilie sættes indtil videre i bero,
uanset om samværet foregår med eller uden støtte eller
overvågning. Hvorvidt samvær med børn anbragt på opholdssted
eller døgninstitution fortsætter, afhænger af en vurdering hos den
enkelte institution i samarbejde med forældrene.
Praktisk pædagogisk støtte til samvær med børn, som ikke er
anbragte uden for hjemmet, sættes indtil videre i bero.
Aflastning, som varetages af aflastnings- eller plejefamilier,
ophører indtil videre. Hvorvidt der fortsat tilbydes aflastning på
døgninstitutioner, afhænger af en vurdering hos den enkelte
institution, og vi har desværre ikke et fuldt overblik over dette på
nuværende tidspunkt.
Afløsning og barnepigeaflastning i hjemmet ophører indtil videre.
Ledsagerordning efter servicelovens § 45 ophører indtil videre.

Børn og Familie
12-03-2020

Ringkøbing-Skjern
Kommune
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk
Tlf: +4599741314

Mail: born.familie@rksk.dk

Vi har beklageligvis ikke mulighed for at tilbyde kompenserende ordninger for de
ting, der bliver aflyst. Herunder kan vi ikke tilbyde anden aflastning, ligesom vi
ikke kan tilbyde erstatningssamvær.
Vi er klar over, at ovenstående vil medføre store gener, store bekymringer og
store frustrationer hos rigtig mange mennesker, hvilket vi har fuld forståelse for,
og kun kan udtrykke vores beklagelse over. Det er bestemt ikke med vores gode
vilje, men for at passe på børnene, familierne, og alle de mennesker, der løser
vigtige opgaver for os, har vi desværre vurderet det nødvendigt at tage disse
drastiske midler i brug.
Vi håber, at perioden for dette bliver ganske kort.
Med venlig hilsen

Ledelsen af Socialrådgivningen, Børn og Familie

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

