Feriemelding & Feriesamling
Året igennem bedes alle forældre give besked om barnets ferie, fravær
og fremmøde. Det er vigtigt at der gives så præcist besked som
muligt, for at anvende Øbakkernes resurser mest hensigtsmæssigt for
børnene.
Omkring skoleferie skal der gives besked om barnets ferie eller
fremmøde på børneintra indenfor den tidsfrist børnehuset udmelder.
Der er feriesamling i Øbakkerne:
o Fredag efter kr. Himmelfart
o Uge 29 & 30
o Omkring jul og nytår.
Forældrene skal aktivt tilmelde deres barn, hvis de ønsker at benytte
feriesamling. Dette sker via advisering på børneintra med dato for
deadline i løbet af henholdsvis marts og november.
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Hvilke børnehuse der holdes feriesamling i udmeldes minimum 3 uger
før feriesamlingen. Hvis der ingen tilmeldinger er holdes lukket.
Lederteamet vælger i hvilke børnehuse der er feriesamlingssted efter
de aktuelle tilmeldte børn, og der holdes som udgangspunkt åbent i et
børnehus på hver side af broen.
Feriesamling holdes for at bruge Øbakkernes penge bedst muligt.
Personalets ferie planlægges ud fra børnenes ferie, og der anvendes
vikarer alt efter hvor mange børn der kommer. Derfor er det yderst
vigtigt at du giver så præcist besked som muligt og indenfor fristen
samt hvis der sker ændringer. Herved anvendes de resurser vi har
mest hensigtsmæssigt for børnene.
Øbakkerne har lukket i weekender, på helligdage, grundlovsdag og
juleaftensdag.

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen
(forældrebestyrelsesmøde 19.8.2019 + 8.10.2019)

Kirkeby Børnehus
Assensvej 16
5771 Stenstrup
Tlf. 29 48 18 33
Lundby Børnehave
Lundbyvej 43B
5700 Svendborg
Tlf. 29 48 17 58
Ollerup Børnehus
Enghavevej 6
5762 V. Skerninge
Tlf. 30 17 44 87
Stenstrup Børnehus
Hostrupvej 12
5771 Stenstrup
Tlf. 29 48 18 18
Solsikken
Eskærvej 50
5700 Svendborg
Tlf. 29 48 17 61
Sundhøj Børnehus
Eskærvej 63B
5700 Svendborg
Tlf. 29 28 18 38
Vester Skerninge Børnehus
Vestre Stationsvej 2
5762 V. Skerninge
Tlf. 29 48 18 08

