
FÆLLES FERIEPLANER FOR ELEVER  
 

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 9. oktober 2018 godkendt følgende ferieplaner for 
elever i folkeskolen for skoleårene 2019-2020 og 2020-2021. 

Elevferieplanerne er udarbejdet med henblik på at der kan lægges undervisning på 200 
skoledage og alle de anførte dage er feriedage: 

 
Skoleåret 2019-2020 

Sommerferie lørdag den 29. juni - søndag den 11. august 2019 
Efterårsferie lørdag den 12. oktober - søndag den 20. oktober 2019 
Juleferie lørdag den 21. december 2019 - torsdag den 2. januar 2020 
Vinterferie lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar 2020 
Påskeferie lørdag den 4. april - mandag den 13. april 2020 
St. Bededag fredag den 8. maj 2020 
Kr. Himmelfartsferie torsdag den 21. maj – søndag den 24. maj 2020 
Pinseferie lørdag den 30. maj - mandag den 1. juni 2020 
Grundlovsdag fredag den 5. juni 2020 
Sommerferie lørdag den 27. juni - søndag den 9. august 2020 

  

Samtidig kan det oplyses, at SFO’erne har følgende lukkedage og ferier i 2019-2020: 
- sommerferie lørdag den 13. juli – søndag den 28. juli 2019 (uge 29 og 30) 
- juleferie lørdag den 21. december 2019 – onsdag den 1. januar 2020 
- påskeferie lørdag den 4. april – mandag den 13. april 2020 
- St. Bededag fredag den 8. maj 2020 
- Kr. Himmelfartsferie torsdag den 21. maj – søndag den 24. maj 2020 
- Grundlovsdag fredag den 5. juni 2020 
- sommerferie lørdag den 11. juli – søndag den 26. juli 2020 (uge 29 og 30). 
 

Skoleåret 2020-2021 

Sommerferie lørdag den 27. juni - søndag den  9. august 2020 
Efterårsferie lørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober 2020 
Juleferie lørdag den 19. december 2020 - søndag den 3. januar 2021 
Vinterferie lørdag den 13. februar - søndag den 21. februar 2021 
Påskeferie lørdag den 27.marts - mandag den 5. april 2021 
St. Bededag fredag den 30. april 2021 
Kr. Himmelfartsferie torsdag den 13. maj – søndag den 16. maj 2021 
Pinseferie lørdag den 22. maj - mandag den 24. maj 2021 
Sommerferie lørdag den 26. juni - søndag den 8. august 2021 

 
Samtidig kan det oplyses, at SFO’erne har følgende lukkedage og ferier i 2020-2021: 
- sommerferie lørdag den 11. juli – søndag den 26. juli 2020 (uge 29 og 30) 
- juleferie lørdag den 19. december 2020 – søndag den 3. januar 2021 
- påskeferie lørdag den 27. marts – mandag den 5. april 2021 
- St. Bededag fredag den 30. april 2021 
- Kr. Himmelfartsferie torsdag den 13. maj – søndag den 16. maj 2021 
- sommerferie lørdag den 10. juli – søndag den 25. juli 2021 (uge 28 og 29). 



         
 

 


