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Pasning i ferieperioder  
I Randers Kommune bliver pasning i ferieperioder tilrettelagt, efter 
forældrenes behov for pasning.  
Hvis fremmødet er lavt, tilrettelægges pasningen således, at der er 
åbent i et mindre antal institutioner. Der vil være personale med fra 
barnets oprindelige institution, når der er feriepasning. Børn og 
Skoleudvalget har besluttet, at der kan arrangeres fælles pasning, hvis 
der forventes et fremmøde på 40 % eller derunder. 
 
Der er feriepasning i institutionerne på følgende dage: 
• De 3 dage før Påske 
• Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 
• Grundlovsdag 
• Uge 29 og 30 
• Perioden imellem jul og nytår d. 27. - 31. december 
Den 24. december er institutionerne lukket. 
 
I Dagtilbud Nordvest er der feriepasning i følgende institutioner: 
For børn i Børnehuset Spentrup, Svalereden, Gassum er der pasning i 
Børnehuset Spentrup 
Tjørnesvinget, 8981 Spentrup, tlf. 89 15 94 90 
Åbningstid: Kl. 06.30 - kl. 16.50. Fredag lukkes kl. 15.40 
 
For børn i Børnehuset Mælkevejen, Regnbuen, Hørhaven, Stjernehuset, 
Bjerregrav og Fussingø er der pasning i 
Børnehuset Mælkevejen  
Ved Byskellet 31 B, 8920 Randers NV. Tlf. 89 15 9610 
Åbningstid 6.15-16.45. Fredag lukkes kl.16.15. 
 



Kære forældre, 
I har tilmeldt Jeres barn til feriepasning. 
I er meget velkomne til at aflægge ferieinstitutionen et besøg inden 
jeres barn skal passes i en feriepasningsperiode. 
Her får i information om feriepasningen i Dagtilbud Nordvest. 
 
Personale: 
Der følger medarbejdere med i feriepasningsinstitutionen fra hver 
afdeling. 
De skal i fællesskab med personale fra de øvrige afdelinger tage imod 
de børn der er tilmeldt til feriepasning. 
 
Fra jeres barns institution vil ”navn på voksen” være på arbejde i begge 
uger i 7 timer dagligt med skiftende tider i åbningstiden 
 
Kost: 
De børn der er tilmeldt kommunal frokostordning får serveret 
frokostmåltidet samt morgenmad, kl. 9 mad og eftermiddagsmad.  
Børn der ikke er tilmeldt en kommunal frokostordning, skal 
medbringe mad til hele dagen. (frokost og eftermiddagsmad). 
Alle børn tilbydes morgenmad, samt vand og mælk til måltiderne. 
 
Middagssøvn. 
Der vil være mulighed for at dit barn kan sove til middag på 
sædvanligvis. Det gælder både vuggestuebørn og børnehavebørn. 
 
  



Hvad hvis mit barn bliver sygt? 
Hver afdeling medbringer kontakt oplysninger på dit barn, så vi kan 
ringe til dig, hvis der bliver behov for det. 
Hvis der sker ændringer i behovet for pasning, sygdom, en fridag eller 
andet, er det vigtigt, at der bliver givet besked herom.  
I må meget gerne ringe afbud til ferieinstitutionen. 
 
Med venlig hilsen  
Helle Jantzen  
Dagtilbud Nordvest 


