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Beslutning: Revidering af skolernes ferieplan 
Åben sag 

Sagsnr.:  22/7951 

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 

 

Indledning 

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 9. juni skolernes ferieplan og 
lukkedage i dagtilbud, SFO og klub for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.  
 
Det er politisk besluttet, at der skal være 200 skoledage på et skoleår. Der er beklageligvis 
sket en fejl, og derfor er der i de vedtagne ferieplaner kun 199 skoledage.  
 
I denne sag skal udvalget beslutte placeringen af den manglende skoledag i begge skoleår. 
Flytningen af skoledagen har samtidig betydning for placering af lukkedage.  

Retsgrundlag 

Folkeskoleloven § 14 a og b. 

Relation til vision og tværgående politikker 

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. 

Sagsfremstilling 

1. Nuværende ferieplan 
 
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet i juni nedenstående ferieplan for 
skolerne: 
 
 Skoleåret 2023-2024 Skoleåret 2024/2025 
Skoleåret begynder Mandag den 14. august Tirsdag den 13. august  
Efterårsferie Lørdag den 14. oktober-søndag 

den 22. oktober 
Lørdag den 12. oktober-søndag 
den 20. oktober 

Juleferie Onsdag den 20. december-
tirsdag den 2. januar  

Fredag den 20. december-
torsdag den 2. januar 

Vinterferie Lørdag den 10. februar-søndag 
den 18. februar. 

Lørdag den 8. februar-søndag 
den 16. februar 

Påskeferie Lørdag den 23. marts-mandag 
den 1. april. 

Lørdag den 12. april-mandag 
den 21. april. 

Store Bededag Fredag den 26. april-søndag den 
28. april. 

Fredag den 16. maj-søndag den 
18. maj 

Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 9. maj-søndag den 
12. maj. 

Torsdag den 29. maj-søndag 
den 1. juni 

Pinseferien Lørdag den 18. maj-mandag den 
20. maj. 

Torsdag den 5. juni 

Grundlovsdag Onsdag den 5. juni Lørdag den 7. juni-mandag den 
9. juni 

Sommerferien 
begynder 

Lørdag den 29. juni. Lørdag den 28. juni 

 
I denne ferieplan er der dog beklageligvis kun 199 skoledage, og ikke 200 skoledage, som der 
skal være jf. tidligere politisk beslutning.  
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2. Forslag til ny ferieplan 
 
Nedenfor præsenteres to forslag til placering af en ekstra skoledag i de to skoleår, således at 
der bliver 200 skoledage.  
 
Tabel 1. Forslag til ferieplan og lukkedage for skoleåret 2023/2024 (de nævnte dage er 
inklusiv, bortset fra skoleårets begyndelse).  
 Forslag A 

En ekstra skoledag inden jul 
Forslag B  
En ekstra skoledag efter jul 

Skoleåret begynder  Mandag den 14. august  Mandag den 14. august  
Efterårsferie  Lørdag den 14. oktober-

søndag den 22. oktober  
Lørdag den 14. oktober-
søndag den 22. oktober  

Juleferie  Torsdag den 21. 
december-tirsdag den 2. 
januar  

Onsdag den 20. december-
mandag den 1. januar  

Vinterferie  Lørdag den 10. februar-
søndag den 18. februar.  

Lørdag den 10. februar-
søndag den 18. februar.  

Påskeferie  Lørdag den 23. marts-
mandag den 1. april.  

Lørdag den 23. marts-
mandag den 1. april.  

Store Bededag  Fredag den 26. april-søndag 
den 28. april.  

Fredag den 26. april-søndag 
den 28. april.  

Kristi Himmelfartsferie  Torsdag den 9. maj-søndag 
den 12. maj.  

Torsdag den 9. maj-søndag 
den 12. maj.  

Pinseferien  Lørdag den 18. maj-mandag 
den 20. maj.  

Lørdag den 18. maj-mandag 
den 20. maj.  

Grundlovsdag  Onsdag den 5. juni  Onsdag den 5. juni  
Sommerferien begynder  Lørdag den 29. juni.  Lørdag den 29. juni.  
   
Konsekvens i forhold til  variable lukkedage i skoleåret 2023/2024 
 Ingen ændring fortsat 

lukkedage: 
Ændring i lukkedage d. 2. 
januar erstattes af 20. 
december dette vil gælde 
for dagtilbud, SFO og klub 

Juleferie  21., 22. 27., 28., 29 
december samt 2. januar.  

20., 21., 22. 27., 28., 29 
december. Den 2. januar er 
ikke længere lukkedag. 

Fredag efter Kr. 
Himmelfartsdag  

fredag den 10. maj  fredag den 10. maj  

 
 
 
Tabel 2. Forslag til ferieplan og lukkedage for skoleåret 2024/2025 (de nævnte dage er 
inklusiv, bortset fra skoleårets begyndelse).  
 
 Forslag A 

En ekstra skoledag inden 
jul. 

Forslag B 
Skoledagen er efter jul. 

Skoleåret begynder  Mandag den 12. august.  Mandag den 12. august. 
Efterårsferie  Lørdag den 12. oktober-

søndag den 20. oktober  
Lørdag den 12. oktober-
søndag den 20. oktober  

Juleferie  Lørdag den. 21. 
december-torsdag den 2. 
januar. 

Fredag den 20. december-
onsdag den 1. januar. 
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Vinterferie  Lørdag den 8. februar-
søndag den 16. februar  

Lørdag den 8. februar-
søndag den 16. februar  

Påskeferie  Lørdag den 12. april-
mandag den 21. april.  

Lørdag den 12. april-
mandag den 21. april.  

Store Bededag  Fredag den 16. maj-søndag 
den 18. maj  

Fredag den 16. maj-søndag 
den 18. maj  

Kristi Himmelfartsferie  Torsdag den 29. maj-
søndag den 1. juni  

Torsdag den 29. maj-
søndag den 1. juni  

Pinseferien  Lørdag den 7. juni-mandag 
den 9. juni 

Lørdag den 7. juni-mandag 
den 9. juni 

Grundlovsdag  Torsdag den 5. juni Torsdag den 5. juni 
   
Forslag til placering af variable lukkedage i skoleåret 2024/2025  
 Ændring i lukkedage den 23. 

og 30. december.  
Ændring i lukkedage den 20. 
23. og 30. december.  

Juleferie  23. 27. og 30. december og 
2. januar. 

20. 23. 27. og 30. 
december.  

Fredag efter Kr. 
Himmelfartsdag  

fredag den 10. maj  fredag den 10. maj  

 
 

Økonomi/Personaleforhold 

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. 

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse 

Sagen er i høring.  

Indstilling 

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller, 
 
at udvalget vælger et af de skitserede forslag for placering af en ekstra skoledag i de to 
skoleår. 
 

Bilag:  

 


