
Barnomsorgskansliet 

10.3.2022 

Sommaren 2022 

Det är nu dags att planera sommaren inom barnomsorgen i Lemland och Lumparland. 

Dagvård ordnas under hela sommaren om behovet finns, under veckorna 27 – 30 så kan 
platsen vara en annan än den ni är vana vid.

Vi vill också påminna om att: 

o  En avgiftsfri månad kan erhållas om man under en sammanhängande period om
4 veckor inte nyttjar barnomsorg.

o  Två avgiftsfria månader kan erhållas om man under en sammanhängande
period om minst 8 veckor inte nyttjar barnomsorg under perioden v.24-35.

Fyll i en (1) blankett per barn och lämna till dagis senast den 30.april, tack. 

Barnets namn:_ 

Dagis/avd:_  

S = semester

Barnets semester sommaren 2022 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Fyll i en blankett per barn och endast semester = S 

Vårdnadshavare, underskrift: 

Lemland/Lumparland 2022



  

Barnomsorgskansliet 

 
 

     
 

Förtydligande gällande sommar 2022 

 

• 9.juni 
 

Ålands självstyrelsedag, den 9 juni, är en ledig dag för alla offentligt 
anställda och även för en del anställda inom andra sektorer i samhället.  

För dagvårdsverksamheten betyder detta att antalet barn som behöver 
dagvård den 9 juni är väsentligt mindre än under vanliga vardagar. 

För att vi skall kunna anpassa personalresursen till antalet barn under 
den 9 juni behöver vi veta vilka barn som eventuellt kommer att behöva 
dagvård den här dagen. Detta meddelar Ni till ert barns dagis senast 
5.maj. 

 

• 24.juni 
 

24.juni är det midsommar och alla dagis har stängt. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Med mina vänliga hälsningar 

Maria Hellström, Barnomsorgsledare 
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