Sommerferiepasning i SFO
Skemaet afleveres til SFO senest den 15. marts af hensyn til SFO’ens ferieplanlægning.
Kommende 4. klasses-elever kan ikke gøre brug af sommerferiepasning efter den 31. juli.

Barnets navn

Barnets CPR-nummer

Klasse

Telefon nummer forældre i dagtimer

Barnets læge

Telefon nummer læge

Hvornår er barnet startet i SFO (skriv dato, måned og år): ________________________________
Er barnet kommende skolebarn i indeværende år (sæt kryds): JA

NEJ

Er barnet flyttet til kommunen efter den 1. marts i indeværende år (sæt kryds): JA

NEJ

Hvornår holder barnet ferie?
Du skal nedenfor udfylde for hver enkelt dag – mandag til fredag og for alle uger – om barnet holder ferie, eller der ønskes pasning.
Skriv F i rubrikken hvis barnet holder fri/ ferie.
Skriv klokkeslæt i rubrikken for komme og gå tid, hvis der ønskes pasning, f.eks.: 8.30-16.30.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

UGE 26
UGE 27
UGE 28
UGE 29
UGE 30
UGE 31
UGE 32

SKEMAET AFLEVERES ELLER SENDES TIL SFO
Underskrift af forældre/ værge
Dato

Navn

Fredag

Billund Kommunes regler for
sommerferiepasning i SFO
Byrådet har besluttet en ændring af feriereglerne for SFO.
Det forventes, at barnet holder 4 ugers ferie i skolernes ferie i løbet af
et kalenderår. Ferien afholdes som 4 hele uger.
Senest den 15. marts skal forældrene melde barnets ferie af hensyn
til SFO’ens ferieplanlægning.
Juli måned er som udgangspunkt betalingsfri.
For at opnå betalingsfri juli måned skal barnet være startet i SFO
senest 1. marts. Hvis barnet er startet i SFO efter 1. marts betales
almindelig takst i juli måned med henholdsvis morgenmodul,
eftermiddagsmodul eller fuldtidsmodul på uge-/dagsbasis for brug af
SFO-tilbuddet i juli måned. Ugetaksten er ¼ af månedstaksten, og
dagstaksten er 1/5 af ugetaksten.
Tilflyttere i perioden 1. marts til 31. juli, kommende skolebørn og børn med
rullende skolestart er undtaget fra denne regel, og skal derfor ikke betale for
feriepasning i juli måned.

