Til forældrene
På Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgsmødet mandag d. 11/3-2019 blev der vedtaget en model for fællespasning i
Kerteminde kommune. Dette vil berøre jer forældre der har børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO.
Beslutningen om fælles ferie pasning er et resultat af de besparelser der er vedtaget i forbindelse med kommunens
budget for 2019.
Den vedtagende model for ferie i kommunen ser ud som følger:


Der vil i uge 7 være to åbne daginstitutioner og to åbne SFO’er



Der vil i uge 29 og 30 være to åbne daginstitutioner. SFO lukket



Der vil i uge 42 være to åbne daginstitutioner og to åbne SFO’er



Der vil mellem jul og nytår, begge dage inklusiv, være to åbne daginstitutioner. SFO lukket.



Der vil fredag efter Kristi himmelfartsdag være to åbne daginstitutioner. SFO lukket.

Hvor vil der være åbent?
De åbne daginstitutioner og SFO'er vil altid være i de samme byer. I 2019 vil der være åbent i Langeskov og
Kerteminde.
Vil der være kendt personale?
Nej der vil ikke kunne garanteres kendt personale
Hvornår træder det i kraft?
Første fælles pasningsdag vil blive fredag efter Kristi himmelfartsdag fredag d. 31. maj.
Dagtilbud
Tilmelding til fælles feriepasning skal ske i den daginstitution hvor jeres barn går til dagligt.
SFO
Tilmelding til fælles feriepasning skal ske i den SFO hvor jeres barn går til dagligt.
Hvis I som forældre har et uopsætteligt pasningsbehov i en ferieuge, hvor der ikke er åbnet i SFO, vil
pasningsbehovet blive opfyldt ved pasning i en åben daginstitution. I vil som forældre i disse tilfælde blive bedt om
at underskrive en tro og love erklæring.
Dagpleje
Der vil på disse ovennævnte fællespasningsdage også være lukket hos de kommunale dagplejere. Kommunen vil, i
henhold til dagtilbudslovens §21, arrangere pasning for dagpl eje børn der har pasningsbehov.
Hvis I som forældre har et uopsætteligt pasningsbehov, skal I tage kontakt til distriktslederen i det distrikt hvor jeres
barn går til dagligt. I vil som forældre i disse tilfælde, blive bedt om at underskrive en tro og love erklæring.
Med venlig hilsen
Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen
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