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Baggrund 
Børne- og Ungeudvalget har på mødet den 5. februar 2018 besluttet, at 
skolebestyrelserne bemyndiges til at beslutte at varetage feriepasningen lokalt i én af de 
tre uger i sommerferien. Skolebestyrelsen kan således vælge at holde skolens egen SFO 
åbent i én af de tre uger i sommerferien (ugerne 28, 29 og 30), hvor der ellers tilbydes 
fælles feriepasning.  
Læs beslutningsprotokollen, side 11-13. 
 
Beslutter skolebestyrelsen og skolen at prioritere denne mulighed, skal man ikke levere 
personale til den fælles feriepasningsordning i den pågældende uge, men til gengæld selv 
stå for planlægning, personaledækning og udgifter til egen ordning. Skoleafdelingen vil 
fortsat organisere fælles feriepasning for de SFO’er, som ikke vælger at gennemføre lokal 
feriepasning i en pågældende uge. 
 

Hvor ofte skal beslutningen i skolebestyrelsen træffes? 
De enkelte skole og skolebestyrelse tager årligt stilling til, hvorvidt den vil benytte sig af 
muligheden for at holde én af de tre sommerferieuger åbent lokalt.  

13. september 2018 

https://silkeborgkommune.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7bD1935D1A-CA75-4EDA-85ED-EDEDDCFE13E9%7d&type=3&index=0


 
 

 

 

Side 2 

På hvilket grundlag skal skolen og skolebestyrelsen træffe denne 
beslutning? 
Den enkelte skole og skolebestyrelse kan selv træffe beslutningen eller vælge at foretage 
en brugerundersøgelse i forældregruppen for at afdække det aktuelle behov. Beslutningen 
kan med fordel træffes på grundlag af de senere års statistik over tilmeldte børn i egen 
SFO. 
 

Hvornår på året skal beslutningen tages, og hvornår skal 
beslutningen meldes ud til forældrene?  
Beslutningen skal tages i løbet af efteråret, enten på det andet centralt fastsatte 
skolebestyrelsesmøde eller i oktober/november. Herefter formidles beslutningen til den 
øvrige forældregruppe, så de inden februar evt. kan tilmelde sig til den fælles 
feriepasningsordning. Skolebestyrelsens beslutning videregives også til Skoleafdelingen, 
skole@silkeborg.dk.  
 

Hvordan sikres koordinering med dagtilbud? 
Vælger skolen at benytte sig af ordningen, tager skoleleder kontakt til dagtilbuddets 
områdeleder. Disse koordinerer med henblik på, at der så vidt muligt holdes åbent i 
samme uge i henholdsvis skole og dagtilbud.  

 

Hvad koster det at holde åbent lokalt i en uge?  
Med udgangspunkt i et eksempel fra Frisholm SFO, sommeren 2018, skal der som 
minimum bruges 3 medarbejdere pr. dag pr. uge. Personaleressourcer afhænger dog af 
antallet af tilmeldte børn. Derudover skal det være muligt for medarbejderne at komme i 
kontakt med en ledelsesrepræsentant for skolen.  
Ved anvendelse af den fælles feriepasning skal man udlåne 1-2 medarbejdere á 30 timer 
pr. uge til at dække den fællesferiepasning.  
 

Må forældrene forsat vælge den fælles feriepasningsordning til, 
hvis skolen vælger at holde åbent lokalt i SFO’en? 
Ja, forældrene må gerne forsat vælge den fælles feriepasningsordning til, selv om der 
lokalt holdes åbent i SFO’en. Har skolen valgt, at SFO’en skal holde åbent, vil der ikke 
følge fast personale med til den fælles feriepasning.  

mailto:skole@silkeborg.dk
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