
 

 

Område Hestkøb: Sampasning og ferielukning 

 

Proceduren vedr. sampasning og ferielukning er gældende indtil 

bestyrelsen træffer beslutning om ændringer i proceduren. 

Proceduren blev besluttet af bestyrelsen den 2. oktober 2019. 

 

Formål med sampasning og ferielukning 

Områdeinstitutionernes erfaring med børnefremmødet i de foregående 

år viser et mindre pasningsbehov i nogle uger i sommerferieperioden 

samt mellem jul og nytår. 

 

Områdeinstitutionerne ønsker at give børnehusenes børn den bedste 

normering til flest mulige børn. Lukningen af børnehusene i én 

sommerferieuge, samt mellem jul og nytår, skal ses som en mulighed for 

at reducere personaleforbruget i perioder med ganske få børn. Til 

gengæld kan normeringen forøges i perioder med mange børn. 

 

Ministeriet og KL har aftalt, at alle forældre skal høres om deres 

pasningsbehov. Aftalen giver mulighed for at holde børnehuset lukket 

hvis under 20% af forældrene tilkender et pasningsbehov. 

 

Rudersdal Kommunes regler vedr. lukkedag beskriver, at 

ferielukkedage/uger skal varsles 3 måneder inden afholdelsen. 

 

Ferielukning i sommerperioden 

Følgende lukkedage med sampasning er besluttet i Område Hestkøb: 

 Alle børnehuse holder lukket i uge 30. 

 Alle områdeinstitutionens børn passes i et sampasningshus. 

 Der meddeles pasningsbehov til sommerferien i uge 11 og 12. 

 Stedet for sampasningen afgøres på baggrund af det meddelte 

pasningsbehov. Det varsles derfor ikke forud for forældrenes 

pasningsbehovstilkendegivelse. 

Ingen garantier 

Hvis man som forældre tilkendegiver ændringer i pasningsbehov, i 

sampasningsugen efter uge 12, kan områdeinstitutionen ikke garantere 

følgende: 

 

 At kendt personale er til stede i sampasningsugen. 

 At sampasningen foregår i børnehuse inden for 

områdeinstitutionen. 

Februar 2020 

 

Dagtilbudsområdet 

Institution Hestkøb 

Administration 



 

 

2/3 

Forældre orientering 

 Områdeinstitutionen udsender, via BørneRuden, et 

orienteringsbrev. Brevet beskriver, at forældrene aktivt skal 

tilkendegive et pasningsbehov for den sommerferieuge, som 

børnehuset påtænker at tilbyde sampasning (i et andet 

børnehus). 

 Tilkendegivelsen skal ske via BørneRuden senest i uge 12. 

 Hvis forældrene ikke har tilkendegivet et pasningsbehov, regner 

børnehuset ikke med, at barnet kommer. 

 Hvis pasningsbehovet tilkendegives efter uge 12, kan det ikke 

garanteres, at der er personale, der kender dit barn, tilstede i 

sampasningsugen. 

 

Ferielukning mellem jul og nytår 

Følgende lukkedage er besluttet af Rudersdal Kommune: 

 Alle børnehuse i områdeinstitutionen holder som udgangspunkt 

lukket. 

 Er der børnehuse, hvor flere end 20% af forældregruppen 

tilkendegiver pasningsbehov, holder børnehuset åbent. 

 Enkelte børn med pasningsbehov tilbydes alternativ pasning i 

områdeinstitutionen eller i nabo-områdeinstitutionen. 

 

Forældreorientering 

 Områdeinstitutionen udsender, via BørneRuden, et 

orienteringsbrev. Brevet beskriver, at forældrene aktivt skal 

tilkendegive et pasningsbehov for hverdagene mellem jul og 

nytår. 

 Forældrene har mulighed for at tilkendegive deres 

pasningsbehov i uge 37 og 38. 

 Børnehusenes forældregrupper bliver orienteret om ferielukning i 

uge 39. 

Indeklemte hverdage i forbindelse med jul & nytår 

Hvis der er enkelte indeklemte hverdage i forbindelse med jul og nytår 

(fx mandag den 23. december eller fredag den 2. januar) høres 

børnehusenes forældregrupper særskilt om pasningsbehovet på den 

indeklemte hverdag. 

 

Øvrige lukkedage  

 

I Rudersdal Kommune holder institutionerne lukket fredag efter Kristi 

Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 24. december og 31. december. Der 
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etableres alternativ pasning fredag efter Kristi Himmelfartsdag og den 

31. december, såfremt forældre har behov for dette. 

 

Som en del af budgetaftalen for 2017 er de tre hverdage op til påske 

ligeledes kommunale lukkedage. Der tilbydes alternativ pasning, såfremt 

der er behov for dette. 

 

Behov for alternativ pasning skal meddeles af forældrene senest 5 uger 

før den konkrete lukkedag, og før den konkrete ferieperiode. Såfremt der 

ikke er meddelt et behov, kan det ikke garanteres, at der er personale 

tilstede, der kender dit barn. 


