
Forældrene er ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvad det gør ved institutionens 
planlægning, når de melder ferie for sent eller ændrer deres melding med kort varsel. 
Men det har betydning – både for planlægningen, fællesskabet og i sidste ende for  
deres eget barn. Det vil vi gerne hjælpe forældrene til at forstå.

Indsatsen kommer til at køre i årene fremover, og Tjek på ferien-solen skal blive et  
genkendeligt symbol på, at det er tid til at melde ferie ind, som forældre kan genkende 
på tværs af vuggestue, børnehave og fritidsinstitution. 

Her kan du få inspiration til, hvordan I kan bruge Tjek på ferien i jeres arbejde med at få 
forældre til at melde ferie ind. 

Grafikker (billed-filer)
Brug grafikkerne på fx KbhBarn, på jeres hjemmeside eller på materiale, I bruger i  
forvejen – forældrebreve, afkrydsningslister osv. Lægger I billeder op på KbhBarn fra 
børnenes dag, kan I tilføje et Tjek på ferien-billede i perioder, hvor I ønsker at minde 
forældrene om at melde ferie.

Tjek på ferien – vejledning

Tjek på ferien er blevet til for at understøtte jeres 
arbejde med at få forældre til at melde ferie ind.



Tjek på ferien – vejledning

Print-selv-materiale
Print selv plakater i A3 eller A4. Skriv gerne i hånden, hvilken ferie der skal meldes ind 
til og hvornår der er deadline. Bruger I en rød tush, giver det et godt blikfang.

Ark med flyers i A5 og A6, I kan klippe ud og fx lægge i børnenes garderobe. Pdf’en er 
skrivbar, så I på hver flyer kan skrive før I printer, hvilken ferie det drejer sig om, den 
lokale deadline og hvor forældrene skal melde ind (på KbhBarn, til lederen eller andet).

Andre sprog
A4-plakaten findes også på engelsk, arabisk, tyrkisk, urdu, farsi og somali.

Har I kommentarer, ønsker eller andet til materialet så skriv til: 
kommunikation@buf.kk.dk

Find materialerne på Opgaveportalen eller bedstsammen.kk.dk.

mailto:kommunikation@buf.kk.dk
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