Lukkedagspasning i 2020 de 3 dage op til påske samt
dagen efter Kristi himmelfart
Fælles lukkedagspasning på Vig Skole SFO.
I Odsherred Kommune er det politisk blevet besluttet, at kommunens SFO’er holder lukket nogle dage om
året. Dette er dage, hvor der erfaringsmæssigt er et meget lavt børnefremmøde. Disse dage vil der være
arrangeret nødåbent og være mulighed for at få passet sit barn i den SFO, som har lukkedagspasning, hvis
man som forældre ikke selv har pasningsmulighed. Dog med undtagelse af Grundlovsdag den 5/6 og
juleaftensdag den 24/12, hvor der er lukket i alle SFO’er. Lukkedagspasning er som udgangspunkt for børn
i SFO1, men kan dog også anvendes af børn i SFO2 (juniorklub) ved behov og efter aftale med
institutionen.

Barnets navn: _________________________________________________________
Er indmeldt følgende SFO: _______________________________________________
Har et behov for pasning følgende dage:
Dato:

Fra kl.

Til kl.

Mandag d. 06-04-2020
Tirsdag d. 07-04-2020
Onsdag d. 08-04-2020
Fredag d. 22-05-2020
Dagen efter Kristi himmelfart
Alle SFO’er har lukket grundlovsdag den 5. juni.

Forældremyndigheds navn: _________________________________________
Underskrift: _____________________________________________________
Dato: ________________
Afleveres senest den 24. februar 2020 i barnets SFO.

Lukkedagspasning i ugerne 29 og 30 i 2020
I Odsherred Kommune er det politisk blevet besluttet, at kommunens SFO’er holder lukket nogle dage om
året. Dette er dage, hvor der erfaringsmæssigt er et meget lavt børnefremmøde. Disse dage vil der være
arrangeret nødåbent og være mulighed for at få passet sit barn i den SFO, som har lukkedagspasning, hvis
man som forældre ikke selv har pasningsmulighed. Dog med undtagelse af Grundlovsdag den 5/6 og
juleaftensdag den 24/12, hvor der er lukket i alle SFO’er. Lukkedagspasning er som udgangspunkt for børn
i SFO1, men kan dog også anvendes af børn i SFO2 (juniorklub) ved behov og efter aftale med
institutionen.

Barnets navn: _________________________________________________________
Er indmeldt følgende SFO: _______________________________________________
Har behov for lukkedagspasning følgende dage i ugerne 29 og 30.
Uge 29

Fra kl.

Til kl.

Fra kl.

Til kl.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Uge 30
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Jeres barn vil blive tilmeldt lukkedagspasning i den SFO, som varetager lukkedagspasning for
jeres barns skole. Pasning for Skolerne i Vig og Højby foregår i Højby Skole SFO.
Pasning for Skolerne i Nykøbing, Egebjerg og Odden foregår i Egebjerg Skole SFO.
Pasning for Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve foregår i Asnæs Skole SFO.

Forældremyndighedsnavn:

__________________________________

Underskrift:

__________________________________

Dato: _______________
Afleveres senest den 13-05-2020 i barnets SFO.

Lukkedagspasning i julen 2020
Der er fælles lukkedagspasning på Vig Skole SFO.
I Odsherred Kommune er det politisk blevet besluttet, at kommunens SFO’er holder lukket nogle dage om
året. Dette er dage, hvor der erfaringsmæssigt er et meget lavt børnefremmøde. Disse dage vil der være
arrangeret nødåbent og være mulighed for at få passet sit barn i den SFO, som har lukkedagspasning, hvis
man som forældre ikke selv har pasningsmulighed. Dog med undtagelse af Grundlovsdag den 5/6 og
juleaftensdag den 24/12, hvor der er lukket i alle SFO’er. Lukkedagspasning er som udgangspunkt for børn
i SFO1, men kan dog også anvendes af børn i SFO2 (juniorklub) ved behov og efter aftale med
institutionen.

Barnets navn: ____________________________________________________
Er indmeldt følgende SFO: __________________________________________
Har et behov for lukkedagspasning følgende dage i julen 2020:
Dato:

Fra kl.

Til kl.

Mandag den 21-12-2020
Tirsdag den 22-12-2020
Onsdag den 23-12-2020
Mandag den 28-12-2020
Tirsdag den 29-12-2020
Onsdag den 30-12-2020
Torsdag den 31-12-2020

Forældremyndigheds navn: _________________________________________
Underskrift: _____________________________________________________
Dato: ________________

Afleveres senest den 16-11-2020 i barnets SFO.

