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Forskel på lukkedage og sampasning.
Lukkedage er når institutionen er helt eller delvist lukket og børn der har brug for
pasning på lukkedagen, passes et andet sted af andre voksne end de er vant til. Der kan i
et vist tidsrum på dagen være kendte voksne i pasningstilbuddet. Dette kan praktiseres,
når der er 12 børn eller derunder der har brug for pasning og under hensynstagen til,
familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen.
Sampasning er dage, hvor der passes børn i færre institutioner og hvor barnet har kendte
voksne med i den institution pasningen foregår. Dette kan praktiseres under hensynstagen
til, familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen. Det skal være
kendt, hvem der har ledelsesansvaret ved sampasning.

Denne vejledning omhandler lukkedage.
Den 29-01-2010 trådte Indenrigs- og Socialministeriets ændringsvejledning om
lukkedage i daginstitutioner i kraft.
Iflg. denne vejledning defineres lukkedage som følgende:
”Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist
lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt
den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).
Der er også tale om lukkedage, hvis der fx afholdes pædagogiske dage for personalet, eller
der foregår andre aktiviteter, som betyder, at et barn ikke kan passes i den institution eller
enhed/afdeling, som barnet er optaget i, og barnet derfor henvises til alternativ pasning,
pasning i venskabsinstitution eller lignende.”
Endvidere står der i vejledningen om alternativ pasning på lukkedage:
”En eventuel brug af lukkedage og tilrettelæggelsen af den alternative pasning skal ske
under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelse. Kommunalbestyrelsen skal derfor
sikre, at også det alternative pasningstilbud tilgodeser børnenes behov for stabile og
trygge rammer i deres dagtilbud og familiens muligheder for at få deres hverdag til at
hænge sammen.”
Vejledningen giver mulighed for at Kommunen lokalt kan fastsætte retningslinjer for
lukkedage og for den alternative pasning.
Regeringen og KL er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at daginstitutioner i de
enkelte kommuner holder åbent, hvis fremmødet af børn er lavt.
Mariagerfjord Kommune har vedtaget følgende retningslinjer:
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Mariagerfjord Kommune har defineret lavt fremmøde således, at det afspejler dage, der er
forholdsvis omkostningstunge for institutionen, og hvor hensynet til børnene over hele
året vægtes. Grænsen for, hvornår det er forholdsvist omkostningstungt at åbne og lukke
en institution er i Mariagerfjord Kommune fastsat til 12 børn og derunder.
Kriterier for, hvornår institutionen må holde en lukkedag er flg:
 Der kan holdes lukkedag, når der er et fremmøde på 12 børn eller derunder.
 Der skal altid stilles alternativ pasning til rådighed for de børn, der har behov for
pasning. Undtaget herfor er lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni
(Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).
 Tilbuddet om alternativ pasning skal sikre, at familiens mulighed for at få
hverdagen til at hænge sammen ikke forringes i forhold til pasning på andre
hverdage.
 Alternativ pasning kan ske i en daginstitution eller i den kommunale dagpleje, som
begge er godkendte af Mariagerfjord Kommune og dermed lever op til
dagtilbudslovens formålsbestemmelser og som kan tilgodese børnenes behov for
stabile og trygge rammer i hverdagen.
 Det skal sikres, at der er ledelse til stede i den alternative pasning. Ledelsesansvaret
meddeles forvaltningen i Mariagerfjord Kommune.
 Lederen er ansvarlig for, at informere forvaltningen om antallet af lukkedage i
institutionen.
Kompetence til forældrebestyrelsen:
Mariagerfjord Kommune anbefaler forældrebestyrelserne at vedtage overordnede
principper, for den alternative pasning på lukkedage.
Det kan eksempelvis være principper for flg.:
 Hvor lang tid i forvejen skal forældrene have besked om, hvor den alternative
pasning tilbydes?
 Hvilke krav, skal der stilles til den alternative pasning, for at sikre familiens
mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen? (fx afstandskriterier,
transportmuligheder osv)
 Hvad skal vægtes, for at sikre børnenes tryghed ved den alternative pasning (fx
forbesøg, kendt voksen til at modtage, jævnlige fællesarrangementer med venskabsinstitutioner
osv)?
 Andet
Derudover anbefales det, at forældrebestyrelsen vedtager overordnede principper for
sampasning.
Det kan eksempelvis være principper for flg.:
 Hvornår er det hensigtsmæssigt at have sampasning?
 Hvor lang tid i forvejen skal forældrene have besked om, hvor sampasning
tilbydes?
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 Hvilke krav, skal der stilles til sampasningen, for at sikre familiens mulighed for at
få hverdagen til at hænge sammen? (fx afstandskriterier, transportmuligheder osv)
 Hvad skal vægtes, for at sikre børnenes tryghed ved sampasning (fx forbesøg, kendt
voksen til at modtage/aflevere,, jævnlige fællesarrangementer med venskabsinstitutioner osv)?
 Andet
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