Ferieplan 2019/2020
Kolding kommunale
Skolevæsen
FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 2019/2020
Sommerferie
Efterårsferie (uge 42)
Juleferie

lørdag d. 29. juni – søndag d.11. august 2019
lørdag. d. 12. oktober – søndag d. 20. oktober 2019
lørdag d. 21. december 2019 – torsdag d. 2. januar 2020

Vinterferie (uge 7)
Påskeferie
St. Bededag
Kr. himmelfartsdag + 1 dag
Pinseferie
Grundlovsdag
Sommerferie

lørdag d. 8. februar – søndag d. 16. februar 2020
lørdag d. 4. april – mandag d. 13. april 2020
fredag d. 8. maj 2020
torsdag d. 21. maj + fredag d, 22. maj 2020
lørdag d. 30. maj – mandag d. 1. juni 2020
fredag d. 5. juni 2020
lørdag d. 27. juni 2020 –

De anførte datoer er inkluderet i ferien.
På alle feriedage tilbydes pasning i SFO med undtagelse af Grundlovsdag og Juleaftensdag.
Bemærk dog særlige regler for specialcentrene.
Der tilbydes pasning i form af ”behovsåbent” i SFO på følgende dage:
- Den 2., 3. og 4. uge i sommerferien 2019 (dvs. uge 28, 29 og 30)
- 27. + 30. - 31. december 2019 - De 3 hverdage før Påske 2020
- Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 2020
- Den 2., 3. og 4. uge i sommerferien 2020 (dvs. uge 28, 29 og 30)
SFO’erne på følgende skoler har behovsåbent:
Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, Kongsbjergskolen og Vamdrup Skole.
De kommunale fritidsklubber har lukket på alle skolefridage.
For Specialcentrene gælder følgende:
Helhedstilbud og klubtilbud er lukket fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, den 3. og 4. uge i sommerferien
2019 (dog alene den 3. uge i sommerferien 2019 for Specialcenter Brændkjær — Side 2 og Specialcenter
Vonsild), dagene mellem jul og nytår og den 24. og 31. december samt Grundlovsdag. Disse dage
tilbydes der ikke ”behovsåbent”.
Forældrene opfordres til ved tilrettelæggelse af ferier og rejser at medvirke til, at børnenes
skolegang bliver så regelmæssig som mulig.
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