KOORDINERET
FERIEPASNING
2021 FORÆLDRE
Dato: 27. januar 2021

Kære forældre
I Vesthimmerlands Kommune tilbydes koordineret feriepasning i 4 byer på disse dage:
 Kr. Himmelfartsferie: Fredag den 14. maj 2021
 Sommerferie i uge 29 og 30 fra den 19. juli 2021 til den 30. juli 2021
 Juleferiens hverdage den 24., 27., 28., 29., 30. og 31. december 2021
Mulighed for pasning:
I ovennævnte perioder vil der være mulighed for pasning i enkelte centralt placerede institutioner:





Aldersintegreret institution, Lille Madsens Hus, Støberivej 14, Aars, 9966 9025
Aldersintegreret institution, Kridthuset, Bøgevej 10, Løgstør, 9966 9070
Aldersintegreret institution, Aalestrup Børnehus, Vestergade 100, Aalestrup, 9966 8665
Aldersintegreret institutionen, Bakkegården, Bakkegårdsvej 14, 9640 Farsø, 9966 9215

Vestermarksskolen er undtaget, de sørger selv for pasning.
Dagplejen har sin egen procedure, her meddeles forældre og dagplejer direkte.
Forældre der har behov for pasning af deres barn i ovennævnte perioder, skal henvende sig til egen institution med
henblik på tilmelding.
Tilmeldingsfrister:
 Kr. Himmelfartsferie: 1. april 2021
 Sommerferie: 1. april 2021
 Juleferie: 1. november 2021
Da der afsættes personaleressourcer i forhold til antal tilmeldte børn, bedes I være opmærksomme på kun at tilmelde
jeres barn, såfremt I har behov for pasning.
Der er mulighed for tilmelding efter fristens udløb, såfremt der opstår et behov.
Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

Sæt kryds ved den institution og de perioder, hvor der ønskes koordineret feriepasning 2021
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Vestermarkskolen er undtaget, de sørger selv for pasning.
Dagplejen har sin egen procedure, se venligst: https://vesthimmerland.dk/borger/familie-boern-ogunge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/feriepasning-i-dagplejen




Blå stue, Børnehaven Mejsevej, og lyseblå stue, Hornum Børnehave, sørger selv for pasning.
Forældre, der har behov for pasning af deres barn i ovennævnte perioder, skal henvende sig til egen
institution med henblik på tilmelding.

Tilmeldingsfrister:

Kr. Himmelfartsferie: 1. april 2021
Sommerferie: 1. april 2021
Juleferie: 1. november 2021

Da der afsættes personaleressourcer i forhold til antal tilmeldte børn, bedes I være
opmærksomme på kun at tilmelde jeres barn, såfremt I har behov for pasning.
Der er mulighed for tilmelding efter fristens udløb, såfremt der opstår et behov.
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Praktiske oplysninger:
Barnets fulde navn og adresse:

Barnets cpr. nr.:

Barnet er til daglig indmeldt i denne institution:
_____________________________________________________________________________

Møder kl. _________________________ Afhentes kl. __________________________

Telefon (til brug ved akut henvendelse til forældrene i gæsteperioden):

Mors fulde navn, adresse og telefon hjemme:

Mors arbejdsplads + telefon:

Fars fulde navn, adresse og telefon hjemme:

Fars arbejdsplads + telefon:

Særlige forhold vedr. barnet som personalet skal være opmærksomme på:
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Barnets læge: ___________________________________________________________________

Dato og underskrift: _____________________________________________

Side 4 af 4

