Ferieregler for Lkf-Århus
§1

Ferievalg

Stk. 1

Alt søgning til ferievalgene sker online via ”LPO-feriesøgning”.

Stk. 2

Der kan kun søges hele uger, gældende fra/med mandag til/med søndag. Omkring jul og nytår
skal uge opdelingen tilstræbes lagt så juleugen går fra d. 21-12 til d. 27-12 og nytårsugen går fra
d. 28-12 til d. 03-01.

Stk. 3

Søgningen til ferievalgene foregår således at ferievalget åbnes i små ”etaper” bestående af et tids
vindue på 8 timer. Eksempelvis åbnes B1 d. 2. December kl. 04.00, B2 åbnes d. 2. December kl.
12.00, B3 åbnes d. 2. December kl. 20.00 og B4 åbnes d. 3 december kl. 04.00 osv. Bestyrelsen
kan fastsætte at en hel gruppe eller mere åbnes samtidigt, når blot der ikke åbnes flere
medlemmer end der er plads til i den lavest forekomne ferienorm for pågældende ferievalg.

Stk. 4

Der kan individuelt indgives forvalg af ferieønsker, inden ferievalget åbner for den enkelte. Disse
forvalg indgives i prioriteret rækkefølge og vil automatisk blive tildelt 6 timer efter at
vedkommendes ferievalg er åbnet for søgning. Det er en forudsætning for tildelingen at der er
ledige pladser tilbage og at ønskerne følger feriereglerne.

Stk. 5

Alle medlemmer lukkes samtidigt tidligst 2 døgn efter at det sidste medlem er åbnet for
ferievalgssøgning.

Stk. 6

Den ansøgte ferie er tildelt, når den fremgår af menuen ”mine feriesøgninger” i LPO feriesøgning.

Stk. 7

Bestyrelsen fastsætter datoerne for alle ferievalg og bekendtgør dem med mindst 14. dages
varsel. Herunder hører fastsættelse af klokkeslæt og datoer for gruppenumrenes
åbningstidspunkter.

§2

Sommerferievalg:

Stk. 1

Sommerferievalget dækker alle hele uger i perioden 1. maj – 30. september.

Stk. 2

Sommerferievalget deles i 2 valg: 1. sommerferievalg og 2. sommerferievalg.

Stk. 3

1. sommerferievalg
3.1

Der kan i 1. sommerferievalg maksimalt søges 3 uger, som kan deles i 3 perioder.

3.2

Søges der i følgende uger (26-27-28-29-30-31-32-33) kan der maksimalt søges 2 uger.
Ugerne 26-27 kan eksempelvis søges sammen med uge 25, og ugerne 32-33 sammen med
34.

3.3

Medlemmerne åbnes for 1. sommerferievalg i følgende rækkefølge:
A1-A2-A3 osv., herefter B1-B2-B3 osv..
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Stk. 4

2. sommerferievalg
4.1

Der kan i 2. sommerferievalg maksimalt søges 4 uger, minus det antal uger søgt i 1.
sommerferievalg. Ugerne kan deles i op til 4 perioder.

4.2

Søges der i følgende uger (26-27-28-29-30-31-32-33) kan der maksimalt søges 1 uge.

4.3

Medlemmerne åbnes for 2. sommerferievalg bagfra i følgende rækkefølge:
D17-D16-D15 osv., herefter C17-C16-C15 osv..

4.4

Der kan i alt maksimalt søges 4 ugers sommerferie ved 1. sommerferievalg og 2.
sommerferievalg.

Stk. 5

2 pladser af ferienormen tilfalder 2. sommerferievalg i følgende uger (26-27-28-29-30-31-32-33)
Usøgte perioder fra 1. sommerferievalg overføres til 2. sommerferievalg.

§3

Vinterferievalg

Stk. 1

Vinterferien dækker alle hele uger i perioden 1. oktober til 30. april.

Stk. 2

Der kan kun søges ferie i 1 af følgende uger. Juleugen, nytårsugen og vinterferieugen.

Stk. 3

De personer der har julefri kan ikke søge ferie i nytårsugen, og de personer der har nytårsfri kan
ikke søge ferie i juleugen.

Stk. 4

Medlemmerne åbnes til vinterferievalget i omvendt rækkefølge af sommerferievalget:
D17, D16, D15 osv., herefter C17, C16, C15 osv..

§4

Søgning af enkelte fridage.

Stk. 1

Søgning af enkelte fridage og frihedsperioder udover sommer- og vinterferie valg, sker ved online
søgning i feriebogen via ”LPO-feriesøgning”.

Stk. 2

Der skal senest søges 15 dage før friheden ønskes.

Stk. 3

Der kan maximalt søges frihed på 2 weekenddage pr. måned. Weekend begrænsningen fjernes 1
måned før afholdelsesdagen. Weekendhold er undtaget herfor.

Stk. 4

Der kan maksimalt søges frihed på 2 ugedage pr. kalenderuge i feriebogen fra og med uge 26, til
og med uge 33. Ugedage begrænsningen fjernes 1 måned før afholdelsesdagen.
Denne begrænsning er kun gældende i tilfælde af ferierækker til løs dage søgning.

Stk. 5

Der kan tidligst søges tre måneder før friheden ønskes.
Ved søgning af flere sammenhængende dage, skal første dag i perioden ligge indenfor tre
måneder fra ansøgningsdagen.

Stk. 6

Annullering af søgte fridage og frihedsperioder sker ved en onlineanmodning om annullering via
”LPO-feriesøgning”. Den ferieansvarlige eller dennes afløser godkender efterfølgende
anmodningen, hvis den følger reglerne. Besked om godkendelse af annulleringsanmodningen
betragtes som givet, når det fremgår af feriebogen at dagen/perioden er annulleret.

Stk. 7

Ved delvis annullering af ferieperioder, hvor der er søgt frihed på dage der rækker mere end 3
måneder frem, skal dette ske i omvendt dato rækkefølge, startende med sidst ansøgte feriedag.
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Stk. 8

Ønske om annullering skal foreligge senest 15 dage før afholdelse.

Stk. 9

Bestyrelsen kan indgå aftale om søgning af anden frihed end ferie i feriebogen.

§5

Rokeringsskema

Stk. 1

Der rokeres mellem ferienumre og grupper efter nedenstående skema.

Stk. 2

Nr. 1

bliver til

Nr. 12

Nr. 2

bliver til

Nr. 13

Nr. 3

bliver til

Nr. 14

Nr. 4

bliver til

Nr. 15

Nr. 5

bliver til

Nr. 16

Nr. 6

bliver til

Nr. 17

Nr. 7

bliver til

Nr. 1

Nr. 8

bliver til

Nr. 2

Nr. 9

bliver til

Nr. 3

Nr. 10

bliver til

Nr. 4

Nr. 11

bliver til

Nr. 5

Nr. 12

bliver til

Nr. 6

Nr. 13

bliver til

Nr. 7

Nr. 14

bliver til

Nr. 8

Nr. 15

bliver til

Nr. 9

Nr. 16

bliver til

Nr. 10

Nr. 17

bliver til

Nr. 11

Gruppe A

bliver til

Gruppe D

Gruppe B

bliver til

Gruppe A

Gruppe C

bliver til

Gruppe B

Gruppe D

bliver til

Gruppe C

Rokering sker efter vinterferievalget er overstået.

