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Procedure: Afslutning af ferieåret for særlige feriedage

Denne procedure beskriver lukning af ferieåret for de særlige feriedage ved ferieårets afslutning den 30. 
april 2023. 

FASE HANDLING HENVISNING

1. HR-afdelingen udsender 
materiale omkring luk-
ning af ferieåret for sær-
lige feriedage til institut-
tet/afdelingen i slutning 
af januar måned. 

• Regler for disponering af ikke af-
holdte særlige feriedage, herunder 
varsling af ferie, aftale om overførsel 
samt udbetaling sendes pr. mail til in-
stitutter/afdelinger.

Relevant information:
”Det skal du som le-
der/ferieregistrant vide 
om særlige feriedage 
fra ferieåret 
2023/2023 ved AAU”.

2. Instituttet/afdelingen 
forholder sig til den re-
stferie som skal være 
afholdt senest den 30. 
april. 

• Det er jf. AAU reglerne om forhånds-
disponering universitetsledelsens øn-
ske, at alle medarbejdere afvikler op-
tjente særlige feriedage i løbet af feri-
eåret. Det er derfor vigtigt, at institut-
tet/afdelingen forholder sig til ikke af-
holdte dage pr. 30. april 2023. 

• Instituttet/afdelingen kan skabe sig et 
overblik over ikke afholdte særlige fe-
riedage i QlikView. 

Vejledning til udtræk 
af ikke-afholdte sær-
lige feriedage i QV 

3. Instituttet/afdelingen 
varsler ikke-afholdte 
særlige feriedage til af-
holdelse 

• Har medarbejderen ikke-afholdte 
særlige feriedage, som ikke er regi-
streret til afholdelse, varsler ledelsen 
dem til afholdelse. 

• OBS: De særlige feriedage skal vars-
les senest 1 måned før ferien starter. 

Ferien varsles som udgangspunkt til 
afholdelse i hele dage. Har medarbej-
deren kun en brøkdel af en dag til-
bage, kan denne varsles til afholdelse 
som en brøkdel. 

• Fraværsregistranten taster den vars-
lede ferie i SHR.

Forslag til varslings-
mail 

Omregner til brøkdel 
af særlige feriedage

http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289523_vejledning-i-qv--d3317501-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289523_vejledning-i-qv--d3317501-.pdf
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
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
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.hr.aau.dk%2FdigitalAssets%2F1288%2F1288980_saerlige-feriedage-omregner---decimaldage-til_--d2734459-.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.hr.aau.dk%2FdigitalAssets%2F1288%2F1288980_saerlige-feriedage-omregner---decimaldage-til_--d2734459-.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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4. Medarbejderen sender 
ønske om overførsel til 
lederen

• Er de særlige feriedage ikke varslet til 
afholdelse og tastet i SHR, kan med-
arbejderen fremsende ønske om 
overførsel af særlige feriedage til det 
kommende ferieår. Ønsket sendes pr. 
mail, da aftale om overførsel skal fo-
religge skriftligt. 

• Medarbejderen tilkendegiver ligele-
des hvornår ferien i stedet ønskes af-
holdt i den nye ferieår jf. AAU reg-
lerne om forhåndsdisponering.

5. L
e
d

Instituttet/afdelingen 
godkender eller afviser 
ønsket om overførsel

• Lederen godkender eller afviser aftale 
om overførsel af særlige feriedage pr. 
mail.

• Det er vigtigt, at lederen kun godken-
der en aftale om overførsel, hvis de 
særlige feriedage er disponeret til af-
holdelse i det nye ferieår. 

• Såfremt lederen ikke godkender øn-
sket om overførsel, og heller ikke 
varsler ferien til afholdelse, skal den 
udbetales. 

• Lederen sender godkendelsen eller 
afslaget til fraværsregistranten.

6. F
e
r
i
e

Instituttet/afdelingen 
journaliserer aftalen om 
overførsel i WorkZone

• Ferieregistranten sikrer at det øn-
skede antal overførte dage stemmer 
overens med de ikke-afholdte særlige 
feriedage, som medarbejderen har pr. 
30.04.2023. 

• Fraværsregistranten journaliserer af-
talen/mailen om overførsel på medar-
bejderens feriesag i WZ med titlen 
”Aftale om overførsel af særlige ferie-
dage fra ferieåret 2022/2023”. Det er 
vigtigt, at både medarbejderens øn-
ske om overførsel og lederens god-
kendelse fremgår af det journalise-
rede. 

• 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.

Vejledning til at se 
saldo i SHR

http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
http://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344310
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289522_vejledning-til-shr--d2833075-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289522_vejledning-til-shr--d2833075-.pdf
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7. Instituttet/afdelingen ta-
ster overførsler og ud-
betalinger i Statens HR

• Fraværsregistranten taster overførs-
ler i SHR.

• Fraværsregistranten gennemgår fra-
værsrapporten for medarbejdere, 
som forsat har ikke-afholdte særlige 
feriedage efter alt ferie og alle over-
førsler er tastet. Disse feriedage skal 
udbetales.

• Udbetalingerne tastes i SHR.

• Overførsler og udbetalinger skal være 
tastet i SHR senest den 20. april 
2023.

Vejledning til registre-
ring af en overførsel 
og udbetaling af sær-
lige feriedage i SHR

8. Instituttet/afdelingen 
tjekker op på udbetalin-
ger 

• Lederen gennemgår udbetalinger i 
fraværsrapporten i QlikView, og sikrer 
at der ikke fejlagtigt er sket udbetalin-
ger til flere medarbejdere end aftalt. 

Vejledning til udtræk 
af ikke-afholdte sær-
lige feriedage i QV 

9. HR-afdelingen kvalitets-
sikre overførsler og ud-
betalinger.

• HR kvalitetssikrer alle reguleringer ud 
fra fraværsrapporten i QlikView og 
sikrer, at de er korrekte jf. ferieafta-
lens regler.

10. HR-afdelingen sender 
mails til fraværsregi-
stranten hvis overførs-
len ikke kan godkendes

• Hvis medarbejderen har fået overført 
flere dage end medarbejderen har til 
rest, sender HR en mail til fraværsre-
gistranten, som skal følge op på 
dette.

11. HR-afdelingen udbetaler 
ikke-afholdte særlige fe-
riedage  

• HR trækker en liste over medarbej-
dere som skal have udbetalt særlige 
feriedage samt antallet af dage. 

• HR udbetaler særlige feriedage med 
lønkørsel i maj. 

• HR journaliserer udbetalingerne på 
medarbejderens feriesag i WorkZone 
med titlen: ”Udbetaling af særlige feri-
edage fra ferieåret 2022/2023”.

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289522_vejledning-til-shr--d2833075-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289522_vejledning-til-shr--d2833075-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289522_vejledning-til-shr--d2833075-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289522_vejledning-til-shr--d2833075-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289523_vejledning-i-qv--d3317501-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289523_vejledning-i-qv--d3317501-.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1289/1289523_vejledning-i-qv--d3317501-.pdf
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