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Skolerute/forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager
skoleåret 2020-2021
Lovgrunnlag og premisser.
Opplæringsloven § 2-2 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift om skole- og feriedager i
skoleåret for elevene. Planleggingsdager i SFO og barnehage er hjemlet i avtaleverket.
Byrådet er i bystyresak 236-16 delegert fullmakt til å treffe avgjørelser på alle områder som
reguleres av aktuelle lover på oppvekstfeltet, der loven ikke uttrykkelig sier hvor
vedtaksmyndigheten ligger, eller bystyret gjennom vedtak har lagt slik avgjørelsesmyndighet
til bystyret.
Videre har byrådet i byrådssak 1171/17 gitt byråd for barnehage, skole og idrett fullmakt til å
forestå oppgaveløsning – herunder bl.a.myndighet, ansvar og oppgaver som følger av
Opplæringsloven, Barnehageloven og Privatskoleloven.
Dette medfører at byråd for barnehage, skole og idrett har myndighet til å lage forskrift om
den årlige skoleruten for Bergen kommune.
Ifølge opplæringsloven skal forskriften være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver.
Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45
sammenhengende uker i skoleåret.
I tillegg til elevenes undervisningsdager kommer planleggingsdager for det pedagogiske
personalet i skolen (etter dagens sentrale avtale om arbeidstid for undervisningsstillinger i
grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring (SFS 2213 Arbeidstid skole) er
dette 6 planleggingsdager + eventuelle dager avtalt på skolenivå (inntil 4). 5 av
planleggingsdagene er plassert på vedlagte oversikt over ferie og fridager.
Planleggingsdager ut over dette må plasseres av skolen selv, men antall skoledager for
elevene kan ikke reduseres. Barnehager og SFO skal avsette 5 dager til planlegging og
samarbeid for personalet. Den enkelte enhet må påse at antall planleggingsdager i
2020/2021 er i samsvar med avtalene som gjelder det aktuelle året.
2. Tilbakemeldinger og vurderinger etter høringsrunde.
Høringsutkast til skolerute for skoleåret 2020 – 2021 ble utsendt 15. april 2019 med
høringsfrist 1. juni 2019. Det var i høringsutkastet ingen vesentlige endringer i forhold til
tidligere praksis for fordeling av ferie og fridager.
8 høringsuttalelser er mottatt. Disse er fra styrer Haugatun barnehage, styrergruppen i
Ytrebygda/Fana, styrernettverket i Laksevåg, SU Skranevatnet skole, SU Hjellestad skole,
styrer Solheimslien barnehage, styrer Gyldenpris barnehage, nettverk for SFO-ledere
Ytrebygda.
5 av uttalelsene kommer fra styrere og grupper av styrere i barnehager. Disse påpeker at det
er uheldig med fire planleggingsdager om høsten og kun en om våren. Videre påpekes det at
planleggingsdagen i august bør flyttes til våren. Dette grunngis ut fra at en i august er midt i

tilvenningsperioden for nye barn og at det i denne perioden er ønskelig med så få avbrudd
som mulig.
Byråden har forståelse for innspillene. Den veiledende skoleruten skal ivareta både skoler og
barnehager. Føringer og hensyn en må ta ved utarbeidelse av «skoleruter» gjør at en av og
til må vekte ulike interesser mot hverandre. Når det gjelder flytting av planleggingsdager, har
barnehagene frihet til å gjøre dette selv - etter behandling i SU. Det er således ingen ting i
veien for at barnehagene kan gjøre de endringer de her signaliserer at de ønsker. For skoler
er det ønskelig med flest mulig hele skoleuker. Ved å beholde planleggingsdagene i
veiledende skolerute slik de ligger i høringsforslaget, kan en således unngå å nedprioritere
andre interesser og samtidig kan barnehagene innfri egne ønsker.
3 av høringsinnspillene kommer fra SU ved skoler og gruppering av SFO-ledere. Disse er
samstemt i at SFO bør være stengt julaften og nyttårsaften. Begrunnelsene knytter seg til at
det er få barn i SFO disse dagene, at det er vanskelig å forutsi bemanningsbehovet og at det
faglig sett vil være bedre ressursbruk å heller styrke personalressursene på SFO ved
oppstart i stedet for disse enkeltdagene. Det vises og til ulemper med ulik åpningstid i SFO
og barnehage for foreldre som har barn begge steder.
Alle kommunale barnehager har i dag stengt julaften og nyttårsaften. Praksis for dette i SFO
varierer fra skole til skole og fra år til år. I vedtektene for SFO i Bergen kommune står det
bl.a. følgende i §9: Plan for planleggingsdager, evt. lokale bestemmelser om stenging, f. eks
mellom jul og nyttår, i påskeferien, behandles ved den enkelte skole på bakgrunn av
innhenting av behov hos foresatte. Dagens vedtekter gir således ikke anledning til å legge
julaften og nyttårsaften som stengte dager i den veiledende skoleruten. Det er kun bystyret
som kan endre vedtektene.
Byråden ønsker ens praksis for SFO og barnehager på dette feltet. Videre ønsker Byråden å
legge til rette for mest mulig effektiv ressursbruk og høyest mulig kvalitet i SFO. På denne
bakgrunn er det ønskelig at også SFO holder stengt på julaften og nyttårsaften, og det vil bli
fremmet sak for bystyret om dette før høringsutkast til neste skolerute sendes ut.
Kommunens målsetting er å skape forutsigbarhet for brukerne fra år til år og samtidig ha
mulighet til åpne opp for nødvendig lokalt handlingsrom innenfor en fastlagt felles ytre
ramme. Den enkelte skole og barnehages tilpasningsmuligheter gjør at kommunens
generelle oversikt over ferie og fridager blir mer veiledende for enhetene innenfor den felles
ytre rammen som begrenses av oppstart og avslutning av skoleåret og ferier for øvrig.
Siden mange skoler og barnehager gjør lokale endringer ved å flytte på planleggingsdager,
vil ikke oversikten blir trykket opp og distribuert felles til enhetene.
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vil legge ut «Ferie og fridager for
skoler og barnehager 2020-2021» på sine internettsider.
Enheter som gjør lokale endringer må gjøre dette digitalt. Informasjon om hvordan dette
gjøres, vil bli sendt ut til alle enheter. Frist for den enkelte enhet til å gjøre lokale endringer er
31. januar 2020. Utskrift på papir til elever, barnehagebarn og foresatte må tas ut i den
enkelte enhet. Digitalisering av «skoleruten» innebærer at en er gått vekk fra tidligere
kalenderformat og i stedet kun presenterer ferie og fridager ved opplisting.
Spesielt for barnehager:
Barnehagene kan holde stengt i inntil tre uker i løpet av juli måned. Sommerferien for
barnehager er lagt inn som veiledende, men kan endres lokalt. Flytting av planleggingsdager
vil til vanlig kunne foretas etter drøftinger i samarbeidsutvalg/rådsorganer/ driftsstyre ved den

enkelte enhet. NB: Dersom dette gjøres, er barnehagen selv ansvarlig for tydelig
informasjon til foresatte om de justeringer som blir vedtatt.
Det er ikke anledning å legge halve planleggingsdager i barnehagens åpningstid.
Spesielt for skoler:
Skolestart er lagt til mandag 17. august 2020. Høstferien 2020 er lagt i uke 41 ( 5. oktober –
9. oktober), juleferien 2020 er fra 23. desember – 1. januar, vinterferien 2021 er lagt i uke 9
(1. mars – 5. mars) og påskeferien 2021 er fra 29. mars – 5. april. Siste skoledag i skoleåret
er fredag 18. juni 2021.
Oppstart og avslutning av skoleåret og SFO-året vil ikke kunne endres lokalt. Det er heller
ikke anledning å flytte høstferie, juleferie, vinterferie eller påskeferie.
Flytting av elevfrie dager (planleggingsdager) vil til vanlig kunne foretas etter drøftinger i
samarbeidsutvalg/rådsorganer/driftsstyre ved den enkelte skole. NB: Dersom dette gjøres,
er skolen selv ansvarlig for tydelig informasjon til elever og foresatte om de
justeringer som blir vedtatt. Opplæringsloven § 2-2 må følges.
Det er ikke anledning å legge halve planleggingsdager i skolen, SFO eller barnehagens
åpningstid. Skolene kan heller ikke legge planleggingsdager for SFO i SFO-tiden på dager
skolene holder åpent.
Lokale endringer for rene barneskoler, rene ungdomsskoler og kombinertskoler med elever
fra flere barneskoler 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.
Utdanningsdirektoratet legger til grunn at den klare hovedregelen er at opplæringen i
grunnskolen skal foregå på hverdagene. Det åpnes likevel opp for unntaksvis undervisning i
helger. 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. (se «Avklaring av lovforståing om undervisning i helger» fra
Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Hordaland datert 7/7 2015). Det er og et krav at
opplæring i helg må være fastsatt i skoleruten. Merkostnader med helgeundervisning må
dekkes innenfor skolens eget budsjett.
3. Konklusjon:
Innkomne høringsinnspill er vurdert og kommentert. I endelig forskrift er det ikke gjort endring
i forhold til høringsutkastet, men det vil bli fremmet sak for bystyret om endring av vedtektene
for SFO når det gjelder jul- og nyttårsaften.
Med hjemmel i byrådssak 1171/17 har byråd for barnehage, skole og idrett vedtatt vedlagte
forskrift om" Ferie og fridager for skoler og barnehager 2020 - 2021".
Vedlegg:
- Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager 2020-2021.
- Oversikt over "Ferie og fridager for skoler og barnehager 2020-2021"
Med hilsen
Byrådsavdeling for barnehage og skole
Merete Bogen - seksjonsleder
Trine Samuelsberg - kommunaldirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk.

Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager 2020-2021
1. Vedlagt forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager 2020/2021 ligger
oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og
voksenopplæringen.
2. Oppstart/avslutning av SFO og planleggingsdager i barnehagen/SFO fremkommer
også av oppsettet.
Skolestart er lagt til mandag 17. august 2020. Høstferien 2020 er lagt i uke 41 ( 5.
oktober – 9. oktober), juleferien 2020 er fra 23. desember – 1. januar, vinterferien
2021 er lagt i uke 9 (1. mars – 5. mars) og påskeferien 2021 er fra 29. mars – 5. april.
Siste skoledag i skoleåret er fredag 18. juni 2021.
3. 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.
4. Plassering/flytting av enkelte planleggingsdager/elevfrie dager, kan
eventuelt endres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte
skole/barnehage. Lokale endringsforslag for rene barneskoler 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, SFO eller barnehagens åpningstid. Skolene kan heller ikke
legge planleggingsdager for SFO i SFO-tiden på dager skolene holder åpent.
5. 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, 19. juni 2019.

Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø
Byråd for barnehage, skole og idrett
Vedlegg: Ferie og fridager for skoler og barnehager 2020-2021

Ferie og fridager for skoleåret 2020-2021
August 2020
Mandag 03.08

Første dag i SFO

Fredag 14.08

Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)

Mandag 17.08

Første skoledag

September 2020
Mandag 07.09

Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)

Oktober 2020
05.10 – 9.10

Høstferie for skolene. (Gjelder ikke SFO og barnehager).

Fredag 9.10

Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)

November 2020
Fredag 06.11

Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)

Desember 2020
23.12 – 01.01

Juleferie

➢ Barnehage åpen 23.12, 28.12, 29.12 og 30.12
➢ SFO åpen 23.12, 24.12, 28.12, 29.12, 30.12 og 31.12
Januar 2021
Februar 2021
Mars 2021
01.03 – 05.03

Vinterferie for skolene (Gjelder ikke SFO og barnehager).

29.03 – 05.04

Påskeferie

➢ Barnehage åpen 29.03 – 31.03
➢ SFO åpen 29.03 – 31.03
April 2021
Se forrige måned
Mai 2021
Torsdag 13.05

Kr. himmelfartsdag

Fredag 14.05

Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)

Mandag 17.05

Nasjonaldag

Mandag 24.05

2. pinsedag

Juni 2021
Fredag 18.06

Siste skoledag

Onsdag 30.06

Siste dag i SFO

MERKNADER:
Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdager i skoler og barnehager kan eventuelt
endres etter vedtak i samarbeidsutvalg/driftsstyre. Alle lokale endringer må informeres tydelig om til barn og foresatte.
Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.
Åpningstid for barnehager og SFO fremkommer av lokale vedtekter og valg av plasstype.
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