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Alle børn har ret til et godt børneliv i og uden for dagtilbuddene. 

Bestyrelsen for Stribonitten ønsker at understrege vigtigheden af at holde ferie med 

sine børn og ønsker at ledelse og personale har opmærksomhed på at støtte op om 

at børn får holdt den nødvendige ferie. 

En kortlægning af børns ferie i dagtilbud viser at 80 procent af børnene holder 

mellem tre og 10 ugers ferie om året, og ni procent af børnene holder mere end ni 

ugers ferie. Men hvert sjette barn holder mindre end tre ugers sammenhængende 

ferie, og heraf holder en lille gruppe næsten ingen eller slet ingen ferie. 

Børn kan, ligesom voksne, have brug for et afbræk fra hverdagen, men der findes 

ingen faste svar på, hvor meget ferie et barn bør holde fra dagtilbuddet Børn kan 

blive stressede og påvirkede af megen larm, og børn har også behov for ro og 

nærvær samt miljøskift på lige fod med voksne. 

En del skyldes at forældrene arbejder og ikke kan skaffe anden pasning. Men for 

nogle forældre handler det desværre om, at de ikke synes, at de kan aktivere deres 

børn hele tiden i ferien. Børn har dog ikke brug for at der skal ske en masse i ferien. 

De har brug for ro og samvær med familien. 

For de fleste børn vil det være gavnligt at holde ferie med deres forældre. Ferierne 

kan ofte give barnet mulighed for at få mere koncentreret tid med sine forældre, 

med plads til nærvær og omsorg. 

Der findes ikke ét rigtigt svar på, hvor meget og hvilken ferie, børn har behov for. 

Derfor er det afgørende for bestyrelsen, at det pædagogiske personale tager afsæt i 

det enkelte barns behov, når de taler med barnets forældre om feriebehovet. Det 

afgørende er at afklare, hvad der er bedst for det enkelte barns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse, og støtte op om det sammen med forældrene.  
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