Feriepasning 2019-21 i Dagtilbud Brædstrup, Nim,
Lund og Østbirk
Med de seneste års udbygning på dagtilbudsområdet og samling af fysiske huse til større robuste
enheder, ønskes en revurdering af måden at afvikle ferien på i dagtilbud. Formålet med revurderingen
af principperne er et ønske om at skabe en større fleksibilitet og mere lokale løsninger for forældre og
børn ved afvikling af ferieperioder, og et fortsat ønske om, at flest mulige personaleressourcer
prioriteres, når der er flest børn i dagtilbuddet.
Lukkedage defineres af Socialministeriet som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller
delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtaget lørdage, søndage og helligdage samt den 5.
juni (grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag).
Det er den enkelte kommune, der skal fastsætte kriterier for, hvor lavt fremmødet skal være, før der
må holdes en lukkedag i daginstitutionerne.
Principper for lukkedage og alternativ pasning/ferieåbent i Horsens Kommune


Fastsættelse af lokale principper for lukkedage delegeres til forældrebestyrelserne i de enkelte
daginstitutioner og dagplejedistrikter



Definition for lavt fremmøde er på 25 %



Der er maksimalt 20 lukkedage pr. år i den enkelte daginstitution/det enkelte dagplejedistrikt,
hvor der stilles alternativ pasning til rådighed

Af hensyn til ferieplanlægning i sfo forpligtes daginstitutionslederne til at orientere ledelsen på
distriktsskolen om, hvilke lukkedage der er i daginstitutionen, så snart disse er fastlagt.
Børne- og skoleudvalget 5. oktober 15.

Ledelsen for dagtilbud Brædstrup, Nim, Lund og Østbirk indstiller følgende til
bestyrelserne:
Principper for feriepasning:
 Feriepasningen tilbydes 1 kalender år af gangen i et rul mellem Lund, Brædstrup og Østbirk.
 Der tilbydes pasning: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de sidste 3 hele uger af juli, samt ved jul
og nytår.
 Feriepasningen tilbydes til børn, hvis forældre skal på arbejde.
 Alle børn i Dagtilbud Østbirk har ret til 5 ugers ferie om året, lige som forældrene.
Rullet for de næste 3 år vil komme til at se således ud:
2019
2020
2021
Pasning i Østbirk
Pasning i Lund
Pasning i Brædstrup
 Dagen efter Kr.
 Dagen efter Kr.
 Dagen efter Kr.
Himmelfart 31/5
Himmelfart 22/5
Himmelfart 14/5
 Sommerferie uge
 Sommerferie uge
 Sommerferie uge
28,29,30
29, 30 og 31
28,29,30
 Ved jul og nytår 23,
 Ved jul og nytår 28,
 Ved jul og nytår
29,30,31/12
27,28,29,30,31/12
27,30,31/12
Grundlovsdag d. 5. juni er en lukkedag, uden mulighed for pasning
Juleaftensdag d. 24/12 er en lukkedag uden mulighed for pasning

Godkendt i bestyrelsen 15. januar 2019

