
Ferievalgsregler LPO Aalborg

Der afholdes sommerferievalg i december måned, og sedler til søgning udsendes 
senest 3 uger før afholdelse af valget.

Der afholdes vinterferievalg i Maj måned, og sedler til søgning udsendes senest 3 
uger før afholdelse af valget.

Svar på søgningen af ferien udsendes senest 7 dage efter afholdelsen af ferievalget.

Sommerferievalget:
Sommerferievalget dækker hele uger i perioden fra 1. maj til 30. september. 
Overgangs-ugerne overgår til vinterferievalg samme år. 
Der skal minimum søges 3 hele uger.
Der kan til dem der måtte ønske det søges en 4. Uge 
Ferievalget vil foregå over 2 omgange.
I første omgang kan der søges max. 3 uger, der kan fordeles på 2 perioder. Er det 
ikke muligt at tildele 2 sammenhængende uger i børnenes skoleferie, kan der tildeles 
3 perioder. 
I anden omgang kan der så søges den 4. Ferieuge, som også kan ligge i skoleferien. 
Der skal søges i hele uger.
Den der søger som sidste mand i første runde, søger som første mand i anden runde. 
Såfremt man søger ferie i børnenes skoleferie kan der max tildeles 14 dage indenfor 
denne periode, ved første runde.
Først forsøges alle medlemmernes første ønske opfyldt, herefter forsøges andet 
ønske opfyldt. 

Vinterferievalget:
Vinterferievalget dækker perioden fra 1. oktober - 30. april incl. Overgangs-ugerne.
Der kan maximalt tildeles 21 dage. fordelt på 1 eller 2 perioder. 
Der skal søges i hele uger. Hvert ønske må kun indeholde en skoleferieperiode.   Ved 
en skoleferieperiode forstås: uge 42, uge 52, eller 53, uge 1, uge 7, uge 8, og 
påskeugen (den uge der indeholder skærtorsdag).
Den 24. december og den 31. december må ikke tildeles til samme ansøger.
Først forsøges alle medlemmernes første ønske opfyldt, herefter forsøges andet 
ønske opfyldt.
Den der søger som sidste mand i første runde, søger som første mand i anden 
søgerunde.

Personalet er inddelt i 7 grupper med 16 i hver.



Der flyttes 9 pladser opad i gruppen hvert år.

I 1997 vælger E-1 først derefter, F-1, G-1,A-1, B-1, C-1, D-1, 
Derefter E-2, F-2, G-2, A-2, B-2, C-2, D-2, osv.

I 1998 vælger F-1 først derefter G-1, A-1, B-1, C-1, D-1, E-1,
Derefter F-2, G-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, osv.

Til vinterferievalg 1997 vælger D-16 først derefter C-16, B-16, A-16, G-16, F-16,  
E-16 osv.

Ferieansøgningen skal være ferieudvalget i hænde i underskrevet stand senest        
kl. 09:00 på ferievalgsdatoen.

Hvis ferieansøgningen ikke er modtaget på den fastsatte dato og klokkeslæt, vil 
vedkommende blive sprunget over.

Der kan ikke byttes i ferierækken

Søgning af enkeltdage sker ved brug af Ferieplan på intranettet. Der SKAL søges 
senest 12 dage før friheden ønskes. Der kan tidligst søges 120 døgn før friheden 
ønskes. Annullering af søgte friheder skal ske ved brug af Ferieplan på intranettet. 
Annullering af søgte friheder SKAL ske senest 12 dage før afholdelsen af friheden.

.


