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Lukkedage i dagtilbud 

Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud hol-

der helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undta-

gen lørdage, søndage og helligdage. 

 

Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er 

lavt – dvs. på dage, hvor mange forældre og børn holder fri, og hvor 

der derfor kun er få børn med pasningsbehov.  

 

I Århus Kommune er det besluttet, at der er tale om ’lavt fremmøde’ 

på dage, hvor der ud fra erfaringer med fremmødet fra tidligere år, 

forældrenes oplysninger m.v. kan forventes et fremmøde på under 50 

% af det normale gennemsnitlige fremmøde. Lukkedage kan kun pla-

ceres på dage, der opfylder dette kriterium. 

 

Retningslinjerne for afholdelse af lukkedage giver således mulighed for 

at holde lukket i forbindelse med ferier, herunder sommerferien, mel-

lem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag eller lignende tids-

punkter, hvor fremmødet er lavt.  

 

Samtidig skal fx pædagogiske dage, hvor hele personalet deltager, 

enten placeres på dage med lavt fremmøde eller dage, hvor pasnings-

garantien ikke gælder (så som weekender og helligdage). Alternativt 

kan dagtilbudsafdelingen holde åbent med vikarer.  

 

På den baggrund skal det præciseres, at vi fremadrettet anser begre-

bet lukkedage og begrebet ferielukning for én og samme ting, idet 

ferielukning finder sted i skolernes ferie, hvor der traditionelt er lavt 

fremmøde i dagtilbuddene. Fremadrettet anvendes alene terminologi-

en lukkedage for at undgå unødig forvirring. 
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Det konkrete antal lukkedage afgøres i de enkelte dagtilbud efter 

nærværende retningslinjer, dvs. bl.a. under forudsætning af en for-

ventning om lavt fremmøde de pågældende dage, samt med krav om 

mulighed for alternativ pasning til de børn, der har behov herfor. 

 

Alternativ pasning 

På lukkedage skal børn med behov herfor tilbydes alternativ pasning. 

Som hovedregel skal det altid være muligt for et barn at blive passet 

indenfor det dagtilbud, hvor det pågældende barn er opskrevet. I vis-

se tilfælde, fx hvor bestemte afdelinger er placeret som tætte naboer 

eller på anden vis samarbejder tæt, kan der være pasningsfællesska-

ber, der går på tværs af dagtilbud.  

 

Forældre i Aarhus Kommune vil således altid have mulighed for at få 

deres børn passet på dage, hvor pasningsgarantien gælder – og oftest 

indenfor det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. 

 

Placeringen af lukkedage kan fastsættes i løbet af året, men den en-

kelte dagtilbudsafdeling har pligt til at informere forældre i god tid 

inden afholdelse af en lukkedag. Herunder skal forældrene informeres 

om, hvor alternativ pasning stilles til rådighed.  

 

Opdateret information omkring lukkedage og alternativ pasning skal 

fremgå tydeligt af det enkelte dagtilbuds hjemmeside. 

 

Dagtilbudsbestyrelsen fastlægger konkrete lukkedage 

efter indstilling fra dagtilbudslederen 

I overensstemmelse med Styrelsesvedtægten for kommunale dagtil-

bud i Aarhus Kommune og Børn og Unges strategi for forældresamar-

bejde, fastlægger dagtilbudsbestyrelsen konkrete lukkedage efter ind-

stilling fra dagtilbudslederen. 

 

Beslutningen om lukkedage træffes efter vurdering af pasningsbeho-

vet på de/den specifikke dag(e) med udgangspunkt i bl.a. erfaringer 

fra tidligere år, og i forhold til de fastsatte kriterier for lavt fremmøde. 
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Dagplejen 

Reglerne for afholdelse af lukkedage omfatter ikke dagplejen, idet 

dagplejere ved sygdom, kurser, ferie osv. er nødt til at holde lukket og 

henvise de indskrevne børn til alternativ pasning.  

 

Grundlovsdag og den 24. december i Aarhus Kommune 

I Aarhus Kommune anses Grundlovsdag frem til kl. 12.00 og den 24. 

december frem til kl. 14.00 som almindelige hverdage. 

 

Det betyder, at Grundlovsdag frem til kl. 12.00 og den 24. december 

frem til kl. 14.00 i Aarhus Kommune betragtes som dage, hvor de 

almindelige regler for lukkedage er gældende. Dvs., at der på de på-

gældende dage i de pågældende tidsrum alene kan holdes lukket i 

daginstitutioner ved lavt fremmøde, ligesom der ved lukning skal være 

mulighed for alternativ pasning, hvis der er behov herfor.  

 

Ferielukning i SFO 

De her opdaterede retningslinjer for afholdelse af lukkedage i dagtil-

bud giver ikke anledning til ændring i retningslinjerne for afholdelse af 

ferielukket i SFO. 

 

Tvivl eller spørgsmål 

Såfremt der i dagtilbuddet opstår tvivl eller spørgsmål, kan område-

chefen kontaktes. 

  


