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Dato: 10-09-2021
Sagsnr.: 2021-200-00451

Procedure: Afslutning af ferieåret 

Denne procedure beskriver lukning af ferieåret for de almindelige feriedage ved ferieafholdelsesperiodens 
afslutning den 31. december. 

FASE HANDLING HENVISNING

1. HR-afdelingen udsender 
materiale omkring luk-
ning af ferieåret til insti-
tuttet/afdelingen i starten 
af september måned

 Regler for disponering af restferie, 
herunder varsling af ferie, aftale om 
overførsel samt udbetaling sendes pr. 
mail til institutter/afdelinger.

Relevant information: 
”Det skal du som leder 
og ferieregistrant vide 
om restferie fra ferieå-
ret 2020/2021”

2. Instituttet/afdelingen for-
holder sig til den restferie 
som skal være afholdt se-
nest den 31. december. 

 Det er jf. AAU reglerne om forhånds-
disponering universitetsledelsens øn-
ske, at alle medarbejdere afvikler op-
tjente feriedage i løbet af en ferieaf-
holdelsesperiode. Det er derfor vig-
tigt, at instituttet/afdelingen forholder 
sig til restferie.

 Instituttet/afdelingen holder sig lø-
bende opdateret i ferieregnskabet 
(herunder restferien som kan komme 
til udbetaling 31.12) ved at anvende 
fanen xx i fraværsrapporten i Qlick-
view.

Link til rapporten 
(Rapporten er forsat 
under udarbejdelse) 

Link til midlertidig vej-
ledning ”Oversigt over 
ferie som skal afhol-
des senest 31.12.21”

3. Instituttet/afdelingen 
varsler restferie til afhol-
delse 

 Har medarbejderen restferie, som 
ikke er registreret til afholdelse, vars-
ler ledelsen det til afholdelse. 

 Hovedferie skal varsles senest 3 må-
neder før ferien begynder
Øvrig ferie skal varsles senest 1 må-
ned før ferien begynder

 Fraværsregistranten taster den vars-
lede ferie i SHR.

Forslag til varslings-
mail 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065929_vejledning-til-at-se-feriesaldo-i-qv--d2449351-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065929_vejledning-til-at-se-feriesaldo-i-qv--d2449351-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065929_vejledning-til-at-se-feriesaldo-i-qv--d2449351-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065930_skabelon-til-varsling-af-restferie--d2521556-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065930_skabelon-til-varsling-af-restferie--d2521556-.pdf
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4. Medarbejderen sender 
ønske om overførsel til 
lederen

 Er restferien ikke varslet til afholdelse 
og tastet i SHR, kan medarbejderen 
fremsender ønske om overførsel af 
ferien til det kommende ferieår. Øn-
sket sendes pr. mail, da aftale om 
overførsel skal foreligge skriftligt. 

 Medarbejderen tilkendegiver ligele-
des hvornår ferien i stedet ønskes af-
holdt i den nye ferieafholdelsesperi-
ode.

5. L
e
d

Instituttet/afdelingen  
godkender eller afviser 
ønsket om overførsel

 Lederen godkender eller afviser aftale 
om overførsel af ferie pr. mail.

 Det er muligt at godkende en overfør-
sel på feriedage over 20 dage og 
maksimalt 5 dage jf. HSU tilkendegi-
velse om ferieoverførsel.

 Det er vigtigt, at lederen kun godken-
der en aftale om overførsel, hvis fe-
rien er disponeret til afholdelse i det 
nye ferieår. 

 Aftalerne skal være godkendt senest 
den 1. december. Ønsker institut-
tet/afdelingen at modtage ønskerne 
tidligere, er det muligt at sætte en tid-
ligere intern frist. 

 Såfremt lederen ikke godkender øn-
sket om overførsel, og heller ikke 
varsler ferien til afholdelse, vil den 
komme til automatisk udbetaling. 

 Lederen sender godkendelsen eller 
afslaget til fraværsregistranten.

Link til regler omkring 
ferie over 20 dage og 
regler for feriehin-
drede medarbejdere. 

6. F
e
r
i
e

Instituttet/afdelingen jour-
nalisere aftalen om over-
førsel i WorkZone

 Fraværsregistranten journaliserer af-
talen/mailen om overførsel på medar-
bejderen feriesag i WZ med titlen ”Af-
tale om overførsel af feriedage fra fe-
rieåret 2020/2021”. Det er vigtigt, at 
både medarbejderens ønske om 
overførsel og lederens godkendelse 
fremgår af det journaliserede. 

 Fraværsregistranten kan med fordel 
lave en oversigt over de personer, 
som har indgået aftale om overførsel 
af ferie. Det gør det nemmere at be-
vare et overblik, når overførslerne 
skal tastes. 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=343805
http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=343805
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1065/1065931_regler-om-restferie--d2525776-.pdf
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7. Instituttet/afdelingen ta-
ster i Statens HR

 Fraværsregistranten taster overførsel 
i SHR (Mere info følger) 
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