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Til  
Skolebestyrelse og MED-udvalg ved Østskolen 
Skolebestyrelse og MED-udvalg ved Midtskolen 
Skolebestyrelse og MED-udvalg ved Vestskolen 
Skolebestyrelse og MED-udvalg ved Specialskolen 
Skolebestyrelse og MED-udvalg ved Ungdomsskolen  
 
 
Høring om ferieplan 2024/25  
Styrelsesvedtægterne for Faxe Kommunes folkeskoler foreskriver, at der skal laves 3-årige 
ferieplaner. Derfor sendes ferieplan 2024/25 i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg. 
 
Forudsætninger for udarbejdelse af modeller for ferieplan 2024/25 
Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune foreskriver, at 

 Skoleåret begynder d. 1. august, jf. Folkeskoleleoven § 14a  
 Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den 

af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse, jf. 
Folkeskoleleoven § 14a, stk. 2 

 Byrådet har fastsat antallet af skoledage til 200 pr. skoleår 
 Sommerferien tilstræbes planlagt i hele uger 
 Efterårsferie placeres i uge 42 
 Vinterferie placeres i uge 7  

 
Om modeller sendt i høring 
Der sendes 3 modeller i høring. De tre modeller er fremstillet i oversigtsform nederst.  
Fælles for de tre modeller er det, at der er placeret 

 Efterårsferie uge 42 
 Vinterferie uge 7 
 Sidste skoledag 27. juni 2025 
 Påskeferie uge 16 
 Fri grundlovsdag 

 
Forskellen mellem de tre modeller er, at der på forskellige datoer er placeret 

 Første skoledag efter sommerferie 
 Første skoledag efter juleferie 
 Fridage omkring helligdage i maj + juni 

 
Høringssvar og høringsfrist 
Høringsfristen er 22. september 2022 kl. 12.  
Høringssvar sendes til stabschef Henrik Thorning hthor@faxekommune.dk  
Høringssvar behandles på Børn & Læringsudvalgets møde d. 3. oktober 2022.  
 
Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse på mail kpugd@faxekommune.dk eller telefonisk 
på 29268511. 

På vegne af Børn & Læringsudvalget  

Venlig hilsen Henrik Reumert, Centerchef Cernter for Børn, Unge & Familier  

 

 
 
 

Dato 04-07-2022 
j./sagsnr. 17.02.03-G01-1-22 
 

Center for Børn & Undervisning
Undervisning
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Bilag 1. Overblik modeller ferieplan 2024/25 
 
Læsevejledning: 

- Alle modeller har ferie/fridage på dage markeret med orange 
- Øvrige ferie/fridage for de respektive modeller er markeret efter følgende farvekode 

Model 1:   Model 2:  Model 3:   
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Model 1  Første skoledag efter sommerferien torsdag 8. august 

 Første skoledag efter juleferie mandag d. 6. januar 
 Fri 1. maj 
 Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
 Ingen fridag efter Grundlovsdag 

 
Model 2  Første skoledag efter sommerferien mandag d. 12. august 

 Første skoledag efter juleferie mandag d. 6. januar 
 Ingen fridage efter hhv. Kr. Himmelfartsdag og  
 Grundlovsdag 
 Ingen fridag 1. maj 

 
Model 3  Første skoledag efter sommerferien mandag d. 12. august 

 Første skoledag efter juleferie torsdag d. 2. januar 
 Fridag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag 
 Ingen fridag 1. maj 

 
 
 


