
 

  

2020 

 

Rammer for koordineret 
feriepasning i 

Dagtilbud/SFO/LBO i 
Vesthimmerlands Kommune 



 1 

Koordineret feriepasning 
Vesthimmerlands Kommune tilbyder koordineret feriepasning i byerne Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup på 
følgende dage/uger: Kr. Himmelfartsferie, Grundlovsdag, sommerferien uge 29 og 30, juleferien (hverdage 
fra den 24. december til og med 31. december). 

Vestermarkskolen er undtaget, de sørger selv for pasning. 

Dagplejen har sin egen procedure, se https://www.vesthimmerland.dk/borger/barn/den-kommunale-
dagpleje/feriepasning/ 

Blå stue, i Børnehaven Mejsevej, og lyseblå stue i Hornum Børnehave, sørger selv for pasning. 

Koordinering 

Feriepasningen koordineres decentralt i de 4 områder Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup i henhold til den 
gældende ferieplan for året, se https://www.vesthimmerland.dk/borger/barn/dagtilbud/koordineret-
feriepasning-for-dagtilbudsfolbo/institutioner-med-feriepasning-i-dagtilbudsfolbo-2020/ 

Tilmelding 
Forældre, der har behov for pasning af deres barn i ovennævnte perioder, skal henvende sig til egen 
institution med henblik på tilmelding, se bilag 1. 

Forældre har krav på pasning af deres barn, uanset om tilmeldingsfristen er udløbet. 

Forældre kan frit vælge hvilken institution, de ønsker at benytte til koordineret feriepasning. 

Områder 

Farsø Løgstør Aars Aalestrup 

Ullits Ranum Vestrup Gedsted 

Vester Hornum Toppedal Hornum  

I de enkelte områder udarbejdes der en turnusplan over hvilken institution, der er vært for feriepasningen. 
Institutionen skal ligge i en af de 4 hovedbyer. 

Organisering 

Det er et fælles ansvar at sikre, at den koordinerede feriepasning afvikles retfærdigt og ansvarligt for alle 
parter.  

 Værtsinstitutionen lægger hus til og er ansvarlig for, at der hvert år i februar/marts måned 
indkaldes til et møde med de institutioner, der hører til området.  

 På mødet aftales retningslinjer og planer for eksempelvis dagsrytme og mødeplaner. Heri 
drøftes specifikt bemanding i ydertimerne, og hvor længe en pædagog må være alene. 

 Sikre at personaleressourcerne er afstemt med børnegruppens behov. (Aftale om hvem der 
bidrager med hvilke faggruppe - antal timer - børn med behov for kendte voksne etc.) Alle 
institutioner skal deltage med personaletimer, uanset om de har børn tilmeldt. 
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 Information til forældre om, hvilke personaler der er på arbejde i hvilke uger.  

 I informationen skal det fremgå tydeligt, hvem der har ledelsen i de enkelte uger. 
(Værtsinstitutionens leder har ikke nødvendigvis ledelsen i alle dagene i den koordinerede 
feriepasning). 

Da forældrene frit kan vælge, hvilken institution de ønsker, kan der komme børn fra andre områder. 

Institutionslederen i barnets institution er ansvarlig for, at kontakte værtsinstitutionen i det område, hvor 
forældrene ønsker at få deres barn passet 

Evaluering og planlægning af koordineret feriepasning  
Hvert år i januar indkalder dagtilbudskonsulenten til et evalueringsmøde af den koordinerede feriepasning 
for dagtilbud/SFO/LBO. Det gøres med de institutioner, der har lagt hus til i den koordineret feriepasning i 
det forgangne år. Institutionerne udfylder evalueringsskemaet, som medbringes til evaluerings og 
planlægnings mødet i januar, se bilag 2. Det nye ferieår tilrettelægges med afsæt i turnusplanen. 
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Bilag 1 

Koordineret feriepasning 2020 

 

Kære forældre 

I Vesthimmerlands Kommune tilbydes koordineret feriepasning i 4 byer på disse dage: 

 Kr. Himmelfartsferie: Fredag den 22. maj 2020 
 Grundlovsdag: Fredag den 5. juni 2020 
 Sommerferie i uge 29 og 30 fra den 13. juli 2020 til den 24. juli 2020 
 Juleferiens hverdage den 24., 28., 29., 30. og 31. december 2020 

 

Mulighed for pasning: 

I ovennævnte perioder vil der være mulighed for pasning i enkelte centralt placerede institutioner: 

 Aldersintegreret institution, Markvænget, Gislumvej 70, Aars, 9966 8990 
 Aldersintegreret institution Sneglehuset, Bøgevej 7, Løgstør, 9966 8680 
 Aldersintegreret institution Børnehuset, Vestergade 100, Aalestrup, 9966 8665 
 Daginstitutionen Højgården, Højgårdsvej 26, Farsø, 9966 9190 

 
Vestermarksskolen er undtaget, de sørger selv for pasning. 

Dagplejen har sin egen procedure, her meddeles forældre og dagplejer direkte. 

Forældre der har behov for pasning af deres barn i ovennævnte perioder, skal henvende sig til egen 
institution med henblik på tilmelding. 

 

Tilmeldingsfrister: 

 Kr. Himmelfartsferie: 1. april 2020 
 Grundlovsdag: 1. april 2020 
 Sommerferie: 1. april 2020 
 Juleferie: 1. november 2020 

 
Der er mulighed for tilmelding efter fristens udløb, såfremt der opstår et behov. 

 

Med venlig hilsen 
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Bilag 2 

Sæt kryds ved den institution og de perioder, hvor der ønskes koordineret feriepasning 2020 
 

    
Sommerferie 
uge 29 og uge 
30, fra den 
13. juli til den 
24. juli  

 
Juleferiens hverdage den 24. 28. 29. 30. og 31. december 

 
 

Kr. 
Himmelfarts 
ferie: 
Fredag den 
22. maj  
 

 
 
 
Grundlovsdag 
5. juni 

 
 
 
Uge 
29 

 
 
 
Uge 
30 
 

 
 
 
24. 
december 

 
 
 
28. 
december 

 
 
 
29. 
december 
 

 
 
 
30. 
december 

 
 
 
31. 
december 
 

Aldersintegreret 
institution, 
Markvænget, 
Gislumvej 70, Aars
Tlf.:99 66 89 90 

         

Daginstitutionen 
Sneglehuset 
Bøgevej 7, 
Løgstør 
Tlf.: 99 66 86 80 

         

Daginstitutionen 
Børnehuset 
Vestergade 100, 
Aalestrup 
Tlf.: 99 66 86 66 

         

Daginstitutionen 
Højgården, 
Højgårdsvej 26, 
Farsø,  
Tlf.:99 66 91 90 

         

 

 Vestermarkskolen er undtaget, de sørger selv for pasning. 
 Dagplejen har sin egen procedure, se https://www.vesthimmerland.dk/borger/barn/den-

kommunale-dagpleje/feriepasning/ 
 Blå stue, Børnehaven Mejsevej, og lyseblå stue, Hornum Børnehave, sørger selv for pasning. 
 Forældre, der har behov for pasning af deres barn i ovennævnte perioder, skal henvende sig til 

egen institution med henblik på tilmelding. 
 

Tilmeldingsfrister: 
Kr. Himmelfartsferie:  1. april 2020 
Grundlovsdag:  1. april 2020 
Sommerferie:  1. april 2020 
Juleferie:  1. november 2020 
 

Der er mulighed for tilmelding efter fristens udløb, såfremt der opstår et behov. 
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Praktiske oplysninger: 

Barnets fulde navn og adresse: 
 

 

 

Barnets cpr. nr.: 
 

 

 

Barnet er til daglig indmeldt i denne institution:   
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Møder kl. _________________________ Afhentes kl. __________________________ 
 

Telefon (til brug ved akut henvendelse til forældrene i gæsteperioden): 
 

 

 

Mors fulde navn, adresse og telefon hjemme: 
 

 

 

Mors arbejdsplads + telefon: 
 

 

 



 6 

Fars fulde navn, adresse og telefon hjemme: 
 

 

 

Fars arbejdsplads + telefon: 
 

 

 

 

 

Særlige forhold vedr. barnet som personalet skal være opmærksomme på: 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Barnets læge: ___________________________________________________________________ 

 

 

Dato og underskrift: _____________________________________________ 
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Bilag 3 

Evaluering af koordineret feriepasning 2020 
For dagtilbud, SFO og LBO 

 

Hvert år i januar skal vi evaluere den koordinerede feriepasning for dagtilbud/SFO/LBO. 

Det gøres med de institutioner, der har lagt hus til den koordineret feriepasning i det forgangne år. 

 

For at sikre, at vi kan huske hvordan feriepasningen afvikles i de forskellige ferieperioder, så vil jeg bede jer 
notere det ganske kort ved hjælp af nedenstående skemaer og i samråd med det bagland, I hver især 
samarbejder med. Evalueringsskemaerne medbringes til evalueringsmødet i januar. 

Hvis I har kommentarer til skemaerne, så kom endelig med dem, så de bliver meningsfulde og brugbare 
som evalueringsgrundlag. 

 

Kr. Himmelfartsferien den 22. maj 2020 Antal 
børn 

Ja Nej Kommentar 

Hvor mange børn blev passet?     

Hvor mange børn var tilmeldt?     

Udfordringer i samarbejdet mellem dagtilbuddene?     

Udfordringer i samarbejdet med forældrene?     

 

Grundlovsdag den 5. juni 2020 Antal 
børn 

Ja Nej Kommentar 

Hvor mange børn blev passet?     

Hvor mange børn var tilmeldt?     

Udfordringer i samarbejdet mellem dagtilbuddene?     

Udfordringer i samarbejdet med forældrene?     
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Sommerferien uge 29 og 30 fra den 13. juli til den 24. juli 2020 Antal 
børn 

Ja Nej Kommentar 

Hvor mange børn blev passet?      

Hvor mange børn var tilmeldt?     

Udfordringer i samarbejdet mellem dagtilbuddene?     

Udfordringer i samarbejdet med forældrene?     

 

 

Juleferie (hverdage) den 24., 28., 29., 30. og 31. december 2020 Antal 
børn 

Ja Nej Kommentar 

Hvor mange børn blev passet     

Hvor mange børn var tilmeldt?     

Udfordringer i samarbejdet mellem dagtilbuddene?      

Udfordringer i samarbejdet med forældrene?     

 

 

 

 


