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Til ferieregistranter og ledere ved AAU

Det skal du som ferieregistrant og leder vide om forhåndsdisponering af 
ferie ved AAU  

Hvorfor skal ferien forhåndsdisponeres?
Det er universitetsledelsens ønske, at alle medarbejdere afvikler optjente feriedage i løbet af 
ferieafholdelsesperioden (1. september 2022 til 31. december 2023). Ferieplanlægningen for den kommende 
ferieafholdelsesperiode skal derfor allerede ske i efteråret. Dette sker i henhold til Regler vedr. ferieafvikling 
ved Aalborg Universitet.

Hvordan disponeres ferien? 
Alle medarbejdere afleverer et ferieaftaleskema med deres ønsker for det kommende ferieår. Afleverer 
medarbejderen ikke sit ferieaftaleskema inden fristen, eller afleveres kun et delvist udfyldt ferieaftaleskema, 
skal I som ledelse varsle de resterende feriedage til afholdelse. Dagene varsles som udgangspunkt til 
afholdelse på følgende tidspunkter i ferieåret 2022/2023 i prioriteret rækkefølge: 

• Den 27., 28., 29. og 30. december 2022
• Uge 29, 30 og 31, 2023 (hovedferie) 
• Den 19. maj 2023 (Lav-service dag) 
• Uge 42, 2023

Kan vi på instituttet/afdelingen vælge at varsle ferien i andre perioder?  
Det er muligt for instituttet/afdelingens samarbejdsudvalg at træffe beslutning om hvilke perioder ferien skal 
varsles i, så længe det stemmer overens med ferielovens regler. I bør i denne forbindelse være opmærksom 
på følgende: 

• Medarbejderen har ret til at få placeret mindst fire ugers ferie inden for ferieåret (1. september 2022 til 
31. august 2023). Ledelsen har derfor kun mulighed for at varsle maksimalt én uges ferie i perioden 
fra 1. september 2023 til 31. december 2023

• Den varslede ferie er optjent på afholdelsestidspunktet. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at 
de sidste 2 x 2,08 feriedage først er optjent og klar til afvikling henholdsvis 1. august og 1. september. 
Medarbejderen har derfor kun optjent 20,8 feriedage ud af 25 feriedage i juli måned. Først den 1. 
september 2023 er der optjent fuld ferie, og derfor kan de sidste dage med fordel varsles til afholdelse 
i uge 42 2023. 

• Ved varsling af ferie skal I tage udgangspunkt i den ferie, som medarbejderen har optjent med løn ved 
AAU. Det er altså ikke muligt, at varsle ikke-optjent ferie til afholdelse. 

• AAU har tidligere holdt virksomhedslukket mellem jul og nytår Jf. ”Ferielukning ml. jul og nytår”. 
HSU har derimod på mødet d. 15. december 2021 besluttet, at man i 2022 gennemfører et forsøg, 
hvor AAU ikke holder virksomhedslukket mellem jul og nytår. Det drejer sig specifikt om dagene d. 
27.-30. december 2022. Det besluttes lokalt på instituttet/afdelingen, om man ønsker at varsle ferie 
mellem jul og nytår, som man plejer, eller man giver mulighed for at arbejde i disse dage.

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=343806
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Skal vi disponere alt ferie nu? 
I udgangspunktet ja, men hvis det ikke er muligt, at koordinere sommerferie allerede nu, kan I vente med 
endeligt at godkende denne del af ferien. Hvis Instituttet ikke ønsker at aftale sommerferie allerede nu, er det 
dog vigtigt at I sikrer, at der er optjent og ”gemt” 3 ugers ferie til sommerferien (hovedferieperioden).  

Her er det igen vigtigt at være opmærksom på, at de sidste 2 x 2,08 feriedage først er optjent og klar til 
afvikling henholdsvis 1. august og 1. september. Medarbejderen har derfor kun optjent 20,8 feriedage ud af 25 
feriedage i juli måned. Det er derfor ikke muligt for medarbejderen at disponere 10 dage frem til 
sommerferieperioden, hvis I også ønsker at sikre, at de har gemt 15 dage til juli måned. 

Hvorfor står der ikke noget om de særlige feriedage? 
Det er valgfrit, om medarbejderen forhåndsdisponerer de særlige feriedage på ferieaftaleskemaet. Har en 
medarbejder ikke afholdt sine særlige feriedage, og er tidspunktet for afholdelsen ikke fastlagt senest den 1. 
januar 2023, kan ledelsen varsle dagene afholdt med 1 måneds varsel. HR-afdelingen udsender en reminder 
omkring dette i starten af januar 2023. 
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