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4 ugers planen er 
udsendt for første gang! 
 

Det betyder en helt ny periode på 4 uger frem 
mod uge 2, samt ændringer i hvornår man 
starter i tur: 

 
Som nævnt i opslag 14 er den nye højtidsaftale trådt i kraft og det betyder at 
højtiderne særligt omkring jul/Nytår håndteres en hel del anderledes, end vi er 
vant til. 4 ugers planen er ny og er indført for, dels at vi kan varsles med vores 
juleplan en hel måned tidligere end før og dels for at skabe bedre og mere lige 
fordeling af normen mellem alle Lkf. i jul/Nytår. 
 
Valg af weekendfri og hvad så med uge 53 / uge 1? 
Uge 53/ uge 1 problematikken er ikke længere relevant i forhold til turvalget. 
Der er flere fordele ved den nye aftale og en af dem er, at du ikke længere skal 
tage hensyn til problemet hvert 4. år med at der er 2 ulige uger efter hinanden 
(uge 53 og uge1). Flere har spurgt til problemet med valget af weekendfrihed 
grundet uge 53 og uge 1 og derfor vil vi her forsøge at anskueliggøre det: 
 
 Uge 53 og uge 1 ligger begge i 4 ugers planen som dækker perioden fra 13. 

december til 9. januar. 
 4 ugers planen følger dit nuværende turmønster/weekendfrihedsmønster 

og bekendtgør alle dine fridage i de 4 uger – altså også friweekenderne. 
 I den netop udsendte 4 ugers plan kan alle lkf. således se hvornår man 

har fri også i uge 53 og uge 1. Valget er sådan set allerede foretaget sidste 
år da, du stemte dig i tur til K20. 

 De nye ture du nu skal stemme dig i, sker indplaceringen først i fra 10. 
januar (uge 2).  Uge 53/ uge 1 problematikken har ikke indflydelse på dit 
valg af weekendfri til turvalget, da begge uger er overstået, når du starter i 
din tur. 

 Bemærk dit valg af weekendfri gælder helt til uge 2 i 2022, hvor turene til 
K 22 træder i kraft. 

 
Vi håber dette opslag skaber klarhed – særligt i forhold til turvalget og valg af 
weekendfrihed. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte din 
tillidsmand eller turrepræsentant. 
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Oversigt over 4 ugers plan og starttidspunkt for indtræden i ture til K21: 
 
Ture til K20 udløber: 12. December ’20 
4 ugers planen:  13. December ’20 – 9. Januar ’21 
Ture til K21 Starter: 10. Januar ’21 
 
 
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
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