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Til Lkf. på det kommende Odense Depot.
Velkommen til LPO Arrivas feriesystem!
Kære Medlem
Vi har hermed fornøjelsen af at byde dig velkommen til vores online feriesystem, kaldet LPO Ferie.
Som bekendtgjort via opslag er du nu oprettet i systemet og kan således logge på og benytte det.
Vi har tildelt dig et login til hjemmesiden som består af :
Brugernavn:
Adgangskode:

99 + de sidste 6 cifre i dit DSB mobilnummer
Første gang du logger på er adgangskoden ”1234”

VIGTIGT:
Adgangskoden er personlig og må ikke udleveres til andre. Det er din elektroniske underskriftskode
og derfor skal du også snarest ændre koden til noget personligt som kun du kender. Dette gøres
under menuen ”mine oplysninger”. Det er alene dit ansvar at koden ændres og holdes personlig.
Vi vedlægger en vejledning i brugen af feriesystemet, som du kan bruge når du skal i gang med at
lære systemet at kende, samt søge din vinterferie ved det kommende vinterferievalg.

Vigtigt: Vinterferievalg 2020/21
Du skal allerede nu bruge feriesystemet til at søge din vinterferie ved vinterferievalget 2020/21.
Den 12. Maj var vi forbi Odense depot og informere om systemet og vise hvordan det fungere. Hvis
du ikke havde mulighed for at deltage der, vil vi anbefale at du læser vejledningen vi her udsender
inden du søger din ferie.
Vi afholder vinterferievalget 2020/21 for Odense depot fra d. 11. Juni 2020 og frem. Det adskiller
sig fra den måde du tidligere har søgt ferie ved ferievalgene, ved at alt foregår online via
feriesystemet. For at sikre at søgerækkefølgen fra rokeringsskemaet overholdes afholdes ferievalget
derfor ikke på én dag, men over flere dage, hvor hver lkf. åbnes i tidsvinduer på 4 timer (8 timer
om natten).
Se nærmere info på de opslag vi udsender.

Nye ferieregler - men bygget på de eksisterende:
Vi har i LPO Arriva besluttet at ændre så lidt som overhovedet muligt på de regler der gælder for
feriesøgningen i forhold til det du kender. Det har vi gjort i respekt for at de ferieregler der i dag
gælder på Odense Depot ved DSB er vedtaget på Jeres generalforsamlinger gennem årene og derfor
må betragtes som den måde som I som lokomotivførere i Odense bedst søger og fordeler ferien.
Når det er sagt er der en række forhold der er anderledes i Arriva, end som I kender det ved DSB.
De ferieregler som er gældende for dette ferievalg bygger således på de eksisterende ferieregler,
men er kraftigt redaktionelt tilrettet den måde vi håndtere feriesøgning og ferievalg i Arriva Tog.
Indholdsmæssigt i forhold til hvor mange uger der må søges mv. er der dog intet ændret.
Vi udsender de samlede nye ferieregler sammen med dette brev og øvrige opslag, så du har
mulighed for at gennemlæse det inden ferievalget starter.
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Rokadelisten / Søgelisten:
Rokadelisten har vi fået fra LPO DSB og I har dermed også den samme indplacering på denne som
I pt. benytter ved LPO DSB, idet vi blot har overført rækkefølgen. I kan se rokadelisten/
rækkefølgen på vores separat udsendte opslag om dette.
Bemærk: Af dette rokadeskema fremgår også dit personlige start-tidspunkt til 1.
vinterferievalg (1. søgerunde) 2. vinterferievalg (2. søgerunde) bekendtgøres senere.
Har du spørgsmål efter at have læst vejledningen/ feriereglerne er du velkommen til at kontakte mig
på telefon 25356402.
Med ønsket om et godt ferievalg.
På LPO Arrivas vegne:
Jakob Bro
Områdegruppeformand
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