HØRINGSSVAR FERIEPLAN
2020-2021
Dato: 15. august 2019
Høringssvar fra skolernes bestyrelser vedrørende ferieplanen for skoleåret 2020-2021

Børne og Familieudvalget har på deres møde den 13. august 2019 behandlet ferieplanen for skolerne i skoleåret
2020-2021 og forinden endelig vedtagelse sendes den hermed i høring i skolernes bestyrelser med høringsfrist
den 20. september 2019. Endelig vedtagelse er på Børne- og Familieudvalgets møde den 8. oktober 2019.
Østermarkskolens bestyrelse kan
☐Godkende ferieplanen

☒ Ikke godkende ferieplanen

Kommentarer:
Feriedagene den 10/8 og den 11/8 (uge 33) foreslås flyttet til feriedage den 21/12 og den 22/12 i uge 52.
Mange børn er på diverse spejderlejr/andre aktiviteter i uge 32, og det vil derfor være naturligt at påbegynde
skolen mandag den 10/8.

Elevernes sommerferie begynder altid den sidste lørdag i juni, således at fredagen før bliver sidste skoledag (jf.
folkeskolelovens § 14a, stk. 2). Bortset fra sommerferiens begyndelsestidspunkt og reglerne for elevernes timetal
er det overladt til lokal afgørelse hvor mange skoledage, der skal være på et skoleår, og hvornår og hvilke ferier
og fridage, der skal være. Skoleårets længde og dermed antallet af skoledage fastsættes af
kommunalbestyrelsen (jf. folkeskolelovens § 46 stk. 2, nr. 5). I Vesthimmerlands Kommune er det besluttet, at der
er 200 skoledage.
Forslag til ferieplan for skoleåret 2020-2021


Sommerferie

11. august (første skoledag 12. august)



Efterårsferie

10. oktober – 18. oktober



Juleferie

23. december – 3. januar



Vinterferie

20. februar – 28. februar



Påskeferie

27. marts – 5. april



Bededagsferie

30. april – 2. maj



Kr. Himmelfartsferie

13. maj - 16. maj



Pinseferie

22. maj – 24. maj



Grundlovsdag

5. juni (lørdag)



Sommerferie

26. juni (sidste skoledag 25. juni)

De nævnte dage er inklusive.
Høringssvarene sendes til Lene Juel Petersen, ljp@vesthimmerland.dk senest den 20. september 2019.
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