
 

 

 

 

Til samtlige forældre på Herlev Privatskole. 

 

 

Hermed følger ferie- og fridagslisten for det kommende skoleår, 2015/2016. 

 

I den forbindelse vil jeg minde om, at skolens principielle holdning er den, at rejser o.l. skal placeres i 

de mange ferier, som i forvejen er indlagt i løbet af skoleåret. 

 

Det er desværre et  stigende problem også her på Herlev Privatskole, at forældrene beder deres børn 

fritaget uden for de normale skoleferieperioder - og selv om vi har forståelse for, at det i enkelte 

tilfælde er påkrævet at gøre dette, vil jeg på det kraftigste appellere til alle forældre om, så vidt det 

overhovedet er muligt, at holde ferie i planlagte skoleferieperioder - og ikke udenfor! 

 

Vores mål med skolegangen her på stedet er bl.a, at børnene får en god, solid og kontinuerlig 

undervisning uden alt for mange afbrydelser, og derfor er det uhyre vigtigt, at klasserne ikke 

“affolkes” i ugerne uden for de normale skoleferieperioder, da det alt andet lige betyder et afbræk i 

den daglige, harmoniske og kontinuerlige undervisningsrytme. 

 

På forhånd tak for jeres forståelse og aktive opbakning om denne holdning – og jeres barns 

arbejdsplads! 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Per Simonsen 

Skoleleder 



Ferie/fridagsplan for skoleåret 2015/2016: 

Sidste fridag i 

sommerferien: 

Søndag d. 9/8 

SFO lukket i uge 28, 29 og 30 

(sommeren 2015). 

Fsk. - 4. klasse fri p.g.a. 

forældredagen d. 5/10. 
Mandag d. 3/10  

SFO åben. 

Efterårsferie: 
Lørdag d. 10/10 - d. 18/10 

SFO er åben efter forudgående aftale. 

Juleindkøbsfridag fra kl. 

10.45 
Fredag d. 11/12 

Skolen lukker kl. 10.45. SFO åben. 

Juleferie: 
Lørdag d. 19/12 - d. 3/1 (SFO er lukket 

i samme periode!) 

Vinterferie: 
Lørdag d. 13/2 - d. 21/2  

SFO åben efter forudgående aftale. 

Skolen lukket p.g.a. 

skolefesten d. 27/2. 

Mandag d. 29/2 

SFO er åben! 

Påskeferie: 

Lørdag d. 19/3 - d. 28/3  

Skolefritidsordningen er åben d. 21/3, 

22/3, og 23/3, men er ellers lukket i 

helligdagene. 

St. bededag: Fredag d. 22/4 

Kristi himmelfart: 
Torsdag d. 5/5 – d. 8/5  

SFO lukket. 

Pinseferie:     Lørdag d. 14/5 - d. 16/5 

Grundlovsdag: 
Søndag d. 5/6  

Skolen og SFO er lukket. 

Sommerferie: 
Lørdag d. 25/6   

SFO lukket i uge 28, 29 og 30 

(sommeren 2016) 

Bemærk venligst, at børnene møder kl. 8.55 efter: 

Efterårsferien, juleferien, vinterferien samt påskeferien! 

SFO er åben 7.00 – 9.00 disse fire gange. 

 

 


