VARSLING AF ”børnefrie” PERSONALEDAGE MED
PASNINGSGARANTI 2019
Daycare Nord tilbyder pasningsgaranti. Det betyder, at der på alle hverdage, året rundt tilbydes
pasning. Dette dog undtaget den 24. og 31. december, såfremt disse falder på en hverdag.
Vi kan min. spare 150.000 kr. ved at planlægge pædagogiske dage, afspadsering og ferie på udvalgte
hverdage. De sparede penge bliver brugt i hverdagen med børnene til at gøre vores sparsomme
normering lidt bedre.
Bestyrelsen har derfor i samråd med Daycare Nords ledelse besluttet, at der på udvalgte dage, en
enkelt uge i skolernes sommerferie og mellem Jul og Nytår som udgangspunkt er lukket med
pasningsgaranti.
Personale dagene planlægges primært på fredage, da det erfaringsmæssigt er her, der er færrest børn
og derved færrest, der bliver påvirket. Øvrige dage og perioder falder, hvor helligdage og ferie gør, at
der er meget få, der har behov for pasning.
Dette ændrer dog ikke ved, at der fortsat er pasningsgaranti. Hvis I som forældre ikke har mulighed for
at holde fri sammen med jeres barn eller evt. finde alternativ pasning ved bedsteforældre eller lignende.
Så vil der selvfølgelig være mulighed for pasning i Daycare Nord.
Har I brug for pasning, skal vi bare vide det senest 14 dage før den aktuelle dato.
Vi vil på de pågældende dage trække på vores gode faste vikarer, som børnene kender fra hverdagen.
Bestyrelsen og Daycare Nords ledelse er til enhver tid modtagelige over for input, hvordan vi kan gøre
hverdagen bedre for jer som forældre - og ikke mindst for jeres børn.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018.
Henrik Wæhrens Winther

Leo B. Rasmussen
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Formand

Områdeleder

………………..….………..……..….Til køleskabet eller tavlen………………………..…………….
Personaledage til uddannelse, møder og afspadsering 2019 med pasningsgaranti
o

Fredag den 31. Maj (fredag efter Kristi Himmelfartsdag).

o

Onsdag den 5. Juni (Grundlovsdag fra kl. 12.30. Formiddagen bruges til intern uddannelse)

o

Fredag den 21. Juni ( Dagen bruges som pædagogisk dag for det faste personale.)

o

Mandag den 15. Juli til fredag den 19. juli (begge dage inklusiv) | Uge 29. (Ferie uge)

o

Fredag den 8. November ( Dagen bruges som pædagogisk dag for det faste personale.)

o

Mandag den 23. December, fredag den 27. December og mandag den 30. december.

