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NOTAT 

Regler for afvikling af ferie ved Aarhus Universi-

tet  

Nedenstående regler gælder for alle månedslønnede medarbejdere på Aarhus Uni-

versitet, inkl. ph.d.-stipendiater (ekskl. ph.d.-studerende på del A).  

Timelønnede medarbejdere (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, medhjælp 

m.v.) er ikke omfattet. Timelønnede medarbejdere får ikke udbetalt løn under ferie, 

men får i stedet en feriegodtgørelse på 12½ % af den løn, der er indtjent i optjening-

såret. 

Optjening af almindelig ferie og særlige ferieda-

ge  

Almindelige feriedage  

Ferie optjenes med 2,08 dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optje-

ningsåret), uanset omfanget af det månedlige antal arbejdstimer. I et kalenderår op-

tjenes således 25 feriedage, hvilket svarer til 5 ugers ferie à 5 dage.  

For elever gælder der særlige regler for optjening af ferie.  

Særlige feriedage 

Der optjenes 0,42 særlige feriedage for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår 

(optjeningsåret), uanset omfanget af det månedlige antal arbejdstimer. I et kalen-

derår optjenes således 5 særlige feriedage. 

 

Afvikling af almindelige feriedage og særlige fe-

riedage  
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Optjente almindelige feriedage og særlige feriedage afholdes i ferieåret, der løber 

fra 1. maj i det følgende år til 30. april i næstfølgende år (ferieåret), dvs. for optje-

ningsåret 2011 afholdes ferien fra 1. maj 2012 til 30. april 2013.  

Medarbejderne skal i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt på det 

enkelte institut sørge for, at afvikling af ferie/særlige feriedage forhåndsregistreres i 

universitetets fraværsregistreringssystem (skema vedlagt).  

 

Institutsekretariatet fremsender hvert år et ferieskema til alle ansatte. Heri kan 

medarbejderen anføre ønske om tidspunkt for afvikling af ferie og særlige feriedage. 

Skemaerne skal returneres til institutsekretariaterne senest 28. februar. 

For medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, som ikke udfylder skemaet inden for 

den i skemaet angivne frist, vil der i fraværssystemet blive registreret, at de 5 ugers 

ferie og 5 særlige feriedage afvikles som følger: 

 

Almindelige feriedage:  

• 4 uger i juli (uge 27-30 inkl.) 

• 1 uge omkring jul og nytår (23. dec., dagene mellem jul og nyår og evt. re-

sterende dage umiddelbart efter nytår) 

 

Særlige feriedage:  

• 2 dage i efterårsferien/juleugen 

• 3 dage før påske 

 

For nyansatte medarbejdere, der har optjent delvis ferieret, som ikke udfylder oven-

nævnte skema inden for den angivne frist, vil der i fraværssystemet blive registreret 

afvikling af feriedage efter ovennævnte principper. 

De registrerede almindelige feriedage og særlige feriedage kan ændres i løbet af fe-

rieåret under hensyntagen til den ansattes private planer eller arbejdsmæssige for-

pligtelser, f.eks. i forbindelse med undervisning, eksamen mv. Ændringen aftales 

skriftligt med nærmeste leder i så god tid som muligt og senest 1 måned før feriens 

afholdelse.  

 

 Overførsel/udbetaling af ferie 

I henhold til ferieloven vil den 5. ferieuge af den ordinære ferie kunne overføres til 

efterfølgende ferieår eller udbetales.  

Universitetet har fastsat, at udbetaling af den 5. ferieuge kun kan finde sted i til-

fælde, hvor der ikke vil være mulighed for afvikling (f.eks. bar-

sel/sygdom/fratræden), jf. ferielovens regler om feriehindringer.  
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Der kan maksimalt opsamles 1 uges (5 dages) overført ferie. Den overførte ferie skal 

altid afvikles forud for ordinær ferie.  

En eventuel aftale om overførsel af ferie skal indgås skriftligt med nærmeste leder 

og registreres i fraværssystemet inden ferieårets udløb. Der skal samtidigt aftales en 

konkret plan for den overførte feries afvikling.  

Særlige feriedage kan ikke overføres til efterfølgende ferieår.  

 

Særlige forhold for nyansatte, midlertidigt an-

satte samt ved fratræden 

Nyansatte medarbejdere modtager ved ansættelsesforholdets begyndelse et oplys-

ningsskema, som skal udfyldes med oplysninger om eventuel optjent ferie under 

forudgående ansættelse.  

Nyansatte medarbejdere, der gennem tidligere beskæftigelse har optjent ret til et 

antal feriedage, kan pålægges at afholde disse feriedage. I ferieperioden oppebæres 

ikke løn fra fakultetet, idet der foretages et feriefradrag i forhold til antallet af op-

tjente feriedage.  

For nyansatte, der ikke har haft beskæftigelse før ansættelsen, er der en ret, men 

ikke en pligt, til at afholde ferie i op til 25 dage. Ferien afholdes uden løn.  

Ved fratræden afregnes optjent ikke afholdt ferie til den ansatte.  For tidsbegrænset 

ansatte, f.eks. ph.d.-stipendiater, videnskabelige assistenter mv. gælder, at optjent 

ferie så vidt muligt skal være afviklet inden udløbet af ansættelsesperioden, således 

at der kun vil blive udbetalt for feriedage, som vedrører det ferieår, der starter først-

kommende maj efter ansættelsens ophør.  

 

 

Ikrafttræden 

Retningslinjerne træder i kraft med virkning fra ferieåret, der starter den 1. maj 

2012. 


