
De hyppigst stillede spørgsmål med svar: 
 

Spørgsmål Svar 

Har man også to dage til pasning i uge 42 

(skolernes efterårsferie)? 

Nej, 2-dagsmodulet sidestilles med 

morgenmodulet og 2-dagsmodulet gælder de 

200 skoledage. 

Har man ret til pasning 2 eftermiddage i uge 

42, hvis man både har morgenmodul og 2-

dagsmodul? 

Nej, ved morgenmodul og 2-dagsmodul skal 

pasning på skolefridage tilkøbes. 

Skal forældrene vælge to faste ugedage hver 

måned – eller må man gerne benytte 

forskellige positioner - morgen og aften – blot 

tidspunkterne er korrekt varslet.  

De 2 ugedage fastlægges ved indmeldelse (fx 

man+tir i lige uger og ons+tor i ulige uger). 

Herefter kan der ske ændringer med en 

måneds varsel. 

Hvornår må barnet være i SFO i ferier, når 

man har morgenplads og 2-dags-modul. Må 

det være i SFO’en kl. 8-14 som hvis det var i 

skole og længere tid de 2 dage der er købt 2-

dags-modul? 

Ved 2-dagsmodul og morgenmodul skal 

pasning i ferier/på skolefridage tilkøbes. 

En far arbejder forskelligt hver uge. Han får 

sin arbejdsplan den 20. i måneden. Han 

ønsker månedsplanen gælder allerede fra den 

1. med hensyn til pasning i SFO 2 dage pr. 

uge. Har ikke brug for de samme dage i hver 

uge. 

Da varslet på 30 dage ikke kan overholdes, 

kan 2-dagsmodulet ikke benyttes. 

Kan man købe enkelte dage i ferier? 

 

Ved køb af pasning i forbindelse med 

efterårsferie, vinterferie og sommerferie kan 

kun tilkøbes hele uger. Enkelte dage kan 

købes i forbindelse med påskeferie og 

juleferie. 

Må børn med 2-dagsmodul deltage i evt. 

aftenarrangementer? 

Udvalget for Læring har ikke drøftet, om børn, 

der er tilmeldt et 2-dagsmodul, må deltage i 

sociale arrangementer m.m. 

Politisk er der fastsat åbningstid, normering 

m.m., men arrangementer, der falder uden 

for SFOens åbningstid, besluttes lokalt og 

falder ind under skolebestyrelsens 

kompetence jf. Folkeskolelovens paragraf 44. 

Det er derfor op til en lokal beslutning, hvilke 

arrangementer, der gennemføres, og hvem 

der tilbydes at deltage heri. 

 


