BERGEN
KOMMUNE

Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager 2018-2019
1. Vedlagt forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager 2018/2019 ligger
oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og
voksenopplæringen.
2. Oppstart/avslutning av SF0 og planleggingsdager i barnehagenlSFo fremkommer
også av oppsettet.
3. Skolestart er lagt til torsdag 16. august 2018. Høstferien 2018 er plassert i uke 41
(8/10- 12/10). Juleferien 2018 er fra 21/12-31/12. Vinterferien 2019 legges til uke 9
(25/2 1/3). Påskeferien 2019 er fra 15/4 22/4. Siste skoledag i skoleåret blir fredag
21. juni 2019.
—

4.

—

Oppstart og avslutning av skoleåret og SFO-året vil ikke kunne endres lokalt. Det er
heller ikke anledning for skolene å flytte høstferie, juleferie, vinterferie eller
påskeferie.

5. Plassering/flytting av enkelte planleggingsdager/elevfrie dager, kan
eventuelt endres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte
skole/barnehage. Lokale endringsforslag for rene bameskoler eller rene
ungdomsskoler bør, fØr de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende
eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på
begge undervisningstrinn får bli hørt i saken. Det er ikke anledning å legge halve
planleggingsdager i skolen, SF0 eller bamehagens åpningstid. Skolene kan heller ikke
legge planleggingsdager for SF0 i SFO-tiden på dager skolene holder åpent.
6. Skoler som Ønsker å legge noe undervisning i helger, må ha forslaget på høring til
foreldre, elever og lærere, følge lov- og regelverk, samt retningslinjer gitt av
Utdanningsdirektoratet.
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, 13. juni 2017.
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al Hafstad Thorsen
Byråd for barnehage, skole og idrett
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Ferie og fridager for skoleåret
August 2018
Onsdag 01.08
Torsdag 16.08
September 2018
Mandag 10.09
Oktober 2018
08.10— 12.10

2018-2019

Første dag i SF0
Første skoledag
Pianleggingsdag fElevfri og barnehager stengt)
Høstterie
> Barnehage åpen 08.10 -12.10
>_SFOåpenOS.10-12.10

November 2018
Fredag 09.1 i
Desember2018

Planleggingsdag (Elevfri og barnehager stengt)

24.12

Juleferie
> Barnehage åpen 27.12 28.12
> SFOåpen27.12—28.12

—

01.01

—

Januar 2019
Onsdag 02.01
Februar 2019
Fredag 01 .02
25.02

—

01 .03

Planleggingsdag (Elevf ti og barnehager stengt)
Planleggingsdag (Elevfri og barnehager stengt)
Vinterferie
Barnehage åpen 25.02 01.03
SF0 åpen 25.02—01.03
—

Mars 2019
April 2019
15.04 22.04
—

Påskeferie
> Barnehage åpen 15.04 17.04
>_SF0_åpen_15.04 —_17.04
—

Mai 2019
Onsdag 01.05

Offentlig høytidsdag

Fredag 17.05

Grunnlovsdag

Torsdag 30.05

Kr. himmelfartsdag

Fredag 31 .05
Juni 2019
Mandag 10.06
Fredag 21.06

Planleggingsdag (Elevfri og barnehager stengt)
2. pinsedag
Siste skoledag

Fredag 28.06

Siste dag i SF0
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