
 

 
 

 

 

 

Lukkedage og fællespasning i Faxe Kommunes 

dagtilbud og SFO I år 2018. 
 

Faxe Kommunes dagtilbud og SFO´er holder lukket de to hverdage mellem jul og nytår 

2018:  
 

Torsdag den 27. december 2018 og fredag den 28. december 2018 
 

Der tilbydes fællespasning til børn med pasningsbehov de pågældende dage. 

Tilbuddet gælder for børn i alderen 0 – 9 år, der er optaget i vuggestue, dagpleje, børnehave,  

fritidshjem og SFO I.  

 

Fællespasning de to hverdage mellem jul og nytår for børn optaget i vuggestue, dagpleje og 

børnehave varetages af institutionen: 

 

  Karise Børnehus, Møllevej 2-4, 4653 Karise: 

Der kan udelukkende tilbydes pasning indenfor institutionens åbningstid: 

  Mandag – Fredag kl. 06:15 – 17:00 

   

Fællespasning de to hverdage mellem jul og nytår for børn optaget i fritidshjem eller SFO I 

varetages af institutionen: 

 

  SFO Tandhjulet, afd. Karise, Skolegade 42, 4653 Karise:  

Der kan udelukkende tilbydes pasning indenfor institutionens åbningstid: 

  Mandag – torsdag kl. 06:00 – 17:00 
  Fredag  kl. 06:00 – 15:45 

 

Tilmeldingsfrist til fællespasning: fredag den 30. november 2018. 
 

Ved behov for fællespasning, udfyldes tilmeldingsskema der udleveres i institutionen eller hentes 

på Faxe Kommunes hjemmeside, www.faxekommune.dk 

 

Skemaet returneres til Faxe Kommune, Center for Børn & Undervisning, Frederiksgade 9, 4690 

Haslev, Att.:  Trine Kristensen eller med sikker digital post via Borger.dk med din Nemid. Benyt 

følgende link: 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489 

 

Efter tilmelding, vil I modtage en bekræftelse samt et stamkort der skal udfyldes og afleveres i 

institutionen, hvor fællespasningen foregår. 

 

Med venlig hilsen 

 

Erik Østerby 

Centerchef for Børn & Undervisning 

 

Til forældre med børn i: 

Kommunal dagpleje 

Vuggestue 

Børnehave 

Fritidshjem og 

SFO I (6-9 år) 

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Center for Børn & Undervisning 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon 56 20 30 00 

Telefax 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Tingvej 7 

4690 - Haslev 

 

Direkte 5620 3480 

tma@faxekommune.dk 

 

Dato 13. november 2018 

 

Center for Børn & Undervisning 

http://www.faxekommune.dk/
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

