Børne- og Ungdomsforvaltningen

FERIEPASNING I Børnehuset Bavnehøj
Hvert år vokser København med 1.000 børn. Sammen med de snævre økonomiske rammer,
som kommunerne er underlagt af staten, gør det, at flere børn skal undervises og passes for de
samme penge. Derfor skal byens institutioner drives så effektivt som muligt.
Et politisk flertal bag budgetaftalen for 2019 i Københavns Kommune er derfor enige om at
reducere udgifterne til dagtilbudsområdet ved at samle børnene på færre matrikler i de uger af
ferieperioderne, hvor der er færrest børn i institutionerne. Dette vil spare penge til både rengøring
af lokaler og el, samt sikre en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne.

Beslutningen om feriepasning gælder alle 0-11 års institutioner – dvs. vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem/KKFO og fritidsklub til børn til og med 11 år.
Pasning i ferien tilrettelægges lokalt
Alle institutioner er en del af en klynge eller et netværk. Her tilrettelægger vi, hvordan
personaleressourcerne anvendes bedst muligt hen over året til gavn for børnene. Det er fra
politisk hold meldt ud, at ved at holde ferielukket i 3 uger, kan besparelsen findes, alternativt
skal vi ud i personalereduktioner, hvilket i praksis betyder, at der over hele året vil være en
ringere normering, hvor der til gengæld vil være fuldt fremmøde af børn.

I vores institutionsnetværk har vi derfor besluttet, at holde institutionerne ferielukket i
ugerne 29 og 30 samt dagene d. 31.5.(dagen efter Kristi Himmelfart) d.23/12, 27/12,
30/12 og 31/12.19. I alt 3 uger samlet.
Senest i løbet af april 2019 vil I få konkret information om, hvordan feriepasningen vil foregå i
vores område.
En voksen fra barnets egen institution er med
For os, der er selvejende institutioner er det bestyrelsen, der har været med til at tage
beslutningen om hvilke uger feriepasningen afvikles. Der skal i udgangspunktet være mindst
en medarbejder til stede fra hver af de tilknyttede institutioner, der samles i feriepasningen.
Fortæl os, hvornår I forventer at holde ferie
For at vi kan planlægge sommerperioden bedst muligt er det vigtigt, at vi ved, hvornår børnene
holder ferie. Når det er tid til at melde ind, vil vi give nærmere besked, men ved I allerede nu,
hvornår i holder sommerferie så læg det ind her i KBH-Barn.
Find mere information om feriepasning på https://www.kk.dk/feriepasning og kom til ledelsen,
hvis der er spørgsmål I ikke finder svar på her.
Venlig hilsen
Bettinna
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