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Til ferieregistranter og ledere ved AAU

Det skal du som leder og ferieregistrant vide om særlige feriedage fra 
ferieåret 2022/2023 ved AAU  

Hvorfor skal vi forholde os til ikke-afholdte særlige feriedage?
Det er jf. AAU-reglerne om forhåndsdisponering universitetsledelsens ønske, at alle medarbejdere afvikler 
optjente særlige feriedage i løbet af et ferieår. Ferieåret 2022/2023 for særlige feriedage løber fra 1. maj 
2022 til 30. april 2023. Ledelsen er derfor forpligtiget til løbende at holde sig ajour med tjenestestedets 
ferieregnskab, og sikre at alle særlige feriedage fra ferieåret 2022/2023 er afholdt senest den 30. april 2023.

Optjenes og afholdes særlige feriedage samtidigt? 
Nej, det gør de ikke. Særlige feriedage optjenes i kalenderåret og kan afholdes fra 1. maj året efter. Det vil 
sige, at det er dage som er optjent i kalenderåret 2021, som skal afholdes i perioden fra 1. maj 2022 til 30. 
april 2023. Medarbejderen optjener 0,42 særlige feriedage pr. måneds ansættelse. 

Hvordan får jeg et overblik over mine medarbejders ikke-afholdte særlige feriedage?
I skal anvende Statens HR og Fraværsrapporten i QlikView til at få et overblik over medarbejdernes ikke-
afholdte særlige feriedage. I kan bruge følgende vejledning til QlikView til at skabe et samlet overblik. 
Medarbejderen kan se en oversigt over deres ikke-afholdte dage i Statens HR. 

Hvordan varsler jeg særlige feriedage? 
Har medarbejderen 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. Tilgodehavende hele dage 
kan alene varsles afholdt i hele dage. Har medarbejderen derimod kun optjent en brøkdel af en særlig 
feriedag, fx 0,82 dag, kan denne varsles til afholdelse som en brøkdel. Du kan se et forslag til en 
varslingsmail her.

Hvad sker der med ikke-afholdt særlige feriedage den 30. april 2023? 

• Overførsel af ferie: Ikke afholdte særlige feriedage kan overføres efter aftale mellem medarbejder 
og leder. Aftales det, at en medarbejder overfører feriedage til det efterfølgende ferieår, er det vigtigt 
at være opmærksom på, at feriedagene skal forhåndsdisponeres ifølge AAU reglerne om 
forhåndsdisponering. 

• Udbetaling af ferie: Er de særlige feriedage ikke afholdt, og er der ikke indgået aftale om 
overførsel, skal dagene udbetales til medarbejderen. Dette kræver ikke en aftale. 

Hvad er den største forskel fra lukning af ferieåret for alm. feriedage og særlige feriedage? 
Optjenings- og afholdelsesperiode for de særlige feriedage er adskilt, det betyder at den saldo I ser pr. 30 
april 2023, er den I skal forhold jer til ift. antallet af ikke-afholdte særlige feriedage. 

Særlige feriedage kan ikke gå tabt, hvis de ikke er afholdt. Er dagene ikke afholdt den 30. april, og er der 
ikke indgået aftale om overførsel skal ferien udbetales. Dette gælder uanset hvor mange dage der er holdt, 
og hvor mange dage der er til rest. 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289523_vejledning-i-qv--d3317501-.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.hr.aau.dk%2FdigitalAssets%2F1289%2F1289521_skabelon-til-varsling-af-restferie--d3316349-.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
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Der er ikke særlige regler ved feriehindring for særlige feriedage. Enten er ferien afholdt, eller så er den ikke. 
Bliver medarbejderen syg under ferien vil den gå tabt. 

Tilgodehavende hele dage kan alene varsles afholdt i hele dage. Har medarbejderen derimod kun optjent en 
brøkdel af en særlig feriedag, fx 0,82 dag, kan denne varsles til afholdelse som en brøkdel. 

Hvor kan jeg læse mere om særlige feriedage? 
Du kan læse mere om særlige feriedage i AAU håndbogen. 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346157
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