22. Maj 2017

Så Starter 2. Vinterferievalg 2017/18!
Vi er nu klar til at starte 2. Vinterferievalg for 2017/18:
Datoer og klokkeslæt for start og sluttidspunkter for 1. vinterferievalg meddeles hermed dette
opslag. (se tilhørende ferievalgsskema). Både ferievalgskema og dette opslag kan ses på
www.lpoarriva.dk under LPAS fanen.

Ferievalget:
Du finder ferievalget på vores hjemmeside: ” www.lpoarriva.dk ” under fanen feriesøgning og
klikker på ”ferievalg”.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan komme til en PC når det er min tur ???
Vi åbner alle for forvalg d. 29 Maj. De første åbnes for feriesøgning d. 5 Maj. Hvis du ikke har
mulighed for at sidde klar bag skærmen når det bliver din tur, kan du fra 29 April og helt frem til
dit ferievalg begynder, indtaste dine ferieønsker i prioriteret rækkefølge i menuen ”forvalg” i LPO‐
feriesøgning på vores hjemmeside.
BEMÆRK: JUL og NYTÅR FLYTTES I ÅR !!!!!!!!!
JUL og Nytårsugen kører i år som ”skæve uger”, således at Juleugen går fra 21/12 til 27/12 og
Nytårsugen går fra 28/12 til 3/1. Det betyder at uge 51 kun er på 3 dage (18‐20/12) og uge 1 er på
4 dage (4‐7/1), så du skal lige være opmærksom på hvilke uger du vælger!

2 timers forskydning af FORVALG:
Du skal være opmærksom på at indlæsningen af forvalg sker efter 2 timer, for at dit forvalg kan nå
at blive indlæst FØR den næste ansøger åbner. Husk derfor at søge INDEN 2 timer efter dit
søgetidspunkt, hvis du vil have en anden ferie end den du har indtastet i forvalget – ellers er det
for sent at rette! Benytter du ikke forvalg kan du se bort fra dette.
Vi gør som vanligt vores bedste for at undgå fejl, men skulle du opdage en fejl i dit ferievalg så ring
hurtigst muligt, så vi kan få rettet op på det.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Egon Linneberg tlf. 25356401 eller en af os
andre i Bestyrelsen.
Med håb om et godt ferievalg til alle, skyder vi hermed ferievalget i gang.
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen

