januar 2020

Kære Forældre på Byens Skole
Hermed ferieplanen for næste skoleår. Lad mig i den forbindelse opfordre til, at I,
så vidt det lader sig gøre, holder ferie med jeres børn i skolens ferier. Det er
vigtigt, at jeres børn følger de forløb, der er i klassen, for at få mest muligt ud af
skolegangen. Når det er sagt, er vi godt klar over, at der kan være forhold, som
gør, at I lægger ferier på andre tidspunkter end skolen. Når I gør det, så husk at
undersøge, hvad der er planlagt, så jeres børn ikke går glip af særligt vigtige ting.
Ved fri ud over skolens ferier skal I altid bede om fri hos klasselæreren. Hvis det
er mere end 3 dage orienterer klasselæreren mig, fordi det er skolelederen, der
har ansvaret for at underrette myndighederne, hvis skolepligten ikke overholdes.
Venlig hilsen
Morten May

Ferieplan for skoleåret 20/21
Første skoledag for alle klasser er onsdag d. 12. august 2020
SFO og klub åbner mandag d. 3. august 2020
Sommerferie - skole

Lørdag

27-06-2020

til tirsdag

11-08-2020

SFO sommerferie

Lørdag

04-07-2020

til søndag

02-08-2020

Efterårsferie - skole

lørdag

10-10-2020

til søndag

18-10-2020

Juleferie skole + SFO

lørdag

19-12-2020

til søndag

03-01-2021

Vinterferie - skole

lørdag

13-02-2021

til søndag

21-02-2021

Påskeferie - skole

lørdag

27-03-2021

til mandag

05-04-2021

Påskeferie - SFO

torsdag

01-04-2021

til mandag

05-04-2021

St. Bededag

fredag

30-04-2021

Kr. Himmelfartsdag - fri

torsdag

13-05-2021

til søndag

16-05-2021

Pinse - fri

lørdag

22-05-2021

til mandag

24-05-2021

Sommerferie - skole

lørdag

26-06-2021

til tirsdag

10-08-2021

Sommerferie - SFO
Alle dage inklusive

lørdag

03-07-2021

til søndag

01-08-2021

Første skoledag i skoleåret 2021/2022 er onsdag d. 11. august 2021
SFO og klub åbner mandag d. 2. august 2021

OBS: KLUBBEN HOLDER LUKKET I ALLE ØVRIGE SKOLEFERIER!
Følgende arrangementer er skoledage:
Lørdag d. 31.10.2020: Lilleskolens Dag kl. 10-13 – elever og familie
Torsdag d. 17.12.2020: Julefest kl. 17-20 – elever og familie
Lørdag d. 19.06.2021: Sommerfestival kl. 10-16 – elever og familie
Lejrskoler:
Lejrskole 9.klasserne er endnu ikke fastlagt
Lejrskoler 0.–8. klasserne ligger i uge 18 / 2021

