Tjenstelængder:
Arbejdsdag max 9 timer.
Rådighed kan dog forlænges til 10 timer.
Rådigheder kan med medarbejders accept
forlænges helt til 12 timer. 11 timer for
nattjenester.
Kursusdage 12 time, målt fra afgang fra
hjemdepot til ankomst på hjemdepot.

Normtid:
I tur: Opgøres ikke. Den er indarbejdet i turen.
Reserven: Opgøres pr. md. Overnorm overføres
som overtid.
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Mail: lkfodense@gmail.com
Telefon: 31141906

Tilskrivning af ferietimer
Feriefridage (FF-timer)

37 timer pr år tilskrevet 1 maj til FF timer

Ferietimer
Aftenfri:
50 % aftenfri i tidsrummet 17 - 07 månedsvis.

Pause:
Max 4 timer og 45 min kørsel, så skal der holdes
pause. Pausen skal minimum være 30 min. De
ovenfor angivne pauselængder skal så vidt muligt
anvendes i den daglige drift, Men i situationer
hvor det driftmæssigt findes nødvendigt kan
nedenstående pauseregler anvendes.
Delpauser som så skal være 25 og 20 min,
sammenlagt minimum 45 min.

Fridage:
max 7 arbejdsdage mellem 2 fridage.

Enkeltstående fridage:
Minimum 40 timer, dog hvis den indeholder et helt
kalenderdøgn så behøver den kun være 36 timer.

Dobbeltfridage:
Minimum 64 timer, men hvis der indgår 2 hele
kalenderdøgn anses fridagene som givet ved 56
timer.

Arbejdstider
m.m.
Kort gennemgang af
arbejdstidsregler og ferie.

185 timer pr. år tilskrevet 1 september på UA, trækkes
derefter 15,25 timer fra UA til Ferie
med løn pr måned. Ferietimerne tilskrives forud i
forhold til ny ferielov, og derfor overføres med 15.25
timer til ferie med løn pr. måned.

UA-timer

51 timer pr. år Tilskrevet 1 september til UA

Bortfald af checkud tid
13 timer pr år. Tilskrevet 1 januar på
afspadsering
Ferietillæg på 1,5% af lønnen udbetales
en gang årligt og er til rådighed senest
den 1 maj

Lokalgruppe Odense
Ferie søges på www.lpoarriva.dk
Husk at tjekke i ”mine feriesøgninger” at
din søgning står der, og i feriebogen om
du har fået fri eller står på venteliste.

