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Budget 2023-2026 

 
Emne: Feriepasning - en uge mere.  Nr.: B25-07 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn-, Kultur og Fritidsudvalget Dagtilbud Dagtilbud 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -520 -520 -520 -520 
Drift – Indtægter     
Drift – Netto -520 -520 -520 -520 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
På dagtilbudsområdet er det en forudsætning for at kunne få del i de statslige puljer til 
minimumsnormering, at kommunen senest pr. 1.1. 2024 har opnået minimumsnormering. Da 
budgettet vedrørende bygninger henhører på andre konti er der kun mulighed for at reducere i 
driftsmidler til børneaktiviteter og åbningstider / ferielukning. Sidstnævnte to emner giver 
færre personaleressourcer men påvirker ikke beregningen af minimumsnormeringen. Denne 
tager nemlig udgangspunkt i en åbningstid på 37 timer. 
 

I Middelfart Kommune har dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne følgende lukkedage:  
 Fredag efter Kristi Himmelfartsdag  
 3 dage før påske 
 Uge 29 + 30 
 24.12. - 31.12. (begge dage inkl.) 
 Grundlovsdag.  

 
Ovenstående svarer til ca. 17. hverdage. 
Sammenligning med de omkringliggende kommuner:  

Middelfart 
Kommune 
Ca. 17 hverdage 

Nordfyns 
Kommune 
ca. 26 hverdage 

Assens Kommune 
ca. 18 hverdage 

Kolding Kommune 
Ca. 21 hverdage 

Odense kommune 
Ca. 22 hverdage 
 

2 uger sommerferie 3 uger sommerferie 
 

3 uger sommerferie 3 uger sommerferie 3 uger sommerferie 

 1 uge efterårsferie 
 

   

Mellem jul og nytår Mellem jul og nytår 
 

Mellem jul og nytår Mellem jul og nytår Mellem jul og nytår 

3 dage før påske 
 

3 dage før påske 
 

 3 dage før påske 3 dage før påske 

Fredag efter Kr. 
Himmelfart 

Fredag efter Kr. 
Himmelfart 
 

Fredag efter Kr. 
Himmelfart 

Fredag efter Kr. 
Himmelfart 

Fredag efter Kr. 
Himmelfart 

Grundlovsdag    Grundlovsdag 
 

 

Af sammenligningen fremgår det, at Middelfart Kommune har en højere service, hvad angår 
feriepasning.  
Et forslag kunne være en tilpasning af Middelfart Kommunes service til de omkringliggende 
kommuner. En mulighed er at holde ferielukket en ekstra uge i sommerferien, hvilket vil 
betyde et tilbud om sampasning i ferieåbne institutioner. Konkret foreslås det, at den ekstra 
sommerferie uge bliver uge 28.  
 
I ferieugerne i sommerferien vil forældre blive tilbudt feriepasning i en ferieåben daginstitution 
eller en dagpleje uden for eget distrikt. For børn og forældre vil det betyde, at det faste 
personale er på arbejde, når der er flest fremmødte børn. Det vurderes, at forslaget ikke vil 
være til væsentlig gene for forældrene, idet de fleste forældre i forvejen afholder ferie i 
industriferien. Hvis forældrene ønsker at afholde ferien i andre perioder, vil det stadig være 
muligt med tilbuddet om feriepasning i andre dagplejedistrikter eller i ferieåbne 
daginstitutioner. 
 

 

 

Dagtilbud vil skulle realisere en besparelse på ca. 0,650 mio. kr. mens nettobesparelsen for 
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kommunen vil være 0,520 mio. kr. årligt i 2023-2026 på grund af at forældrebetalingen 
reduceres med 25%. 
 
Tidshorisont  
 
Vil kunne indføres pr. 1. januar 2023 
 
Personale konsekvenser 
For personalet vil det betyde, at der kan blive imødekommet flere ferieønsker hen over 
sommeren, og det vil gøre ferieplanlægningen nemmere for daginstitutionen.  
 
 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 X  X  
 


