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Hovedgrupper

Medlemmerne fordeles i 5 hovedgrupper.
Hver hovedgruppe deles i 3 undergrupper med betegnelsen:
a-b-c
Hver undergruppe består af 37 pladser.

De enkelte grupper benævnes

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, o.s.v

Der rokeres efter følgende regler

Gruppe 1a, 3b, 5c, 2a, 4b, 1c, 3a, 5b, 2c, o.s.v

Undergrupper

Inden for hver undergruppe rykkes der 6 pladser ned ved hvert sommer-
ferievalg.

Sommerferievalg
Sommerferievalget finder sted i december eller januar måned.
Til sommerferievalget startes med:
Gruppe 1a, nr. 1, 2, 3, 4, 5   o.s.v.
Gruppe 1b, nr. 1, 2, 3, 4, 5   o.s.v.
Gruppe 1c, nr. 1, 2, 3, 4, 5   o.s.v.
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Vinterferievalget
Vinterferievalget finder sted i maj måned.
Til vinterferievalget startes der bagfra, fra gruppe:
5c, nr. 37, 36, 35, 34,  o.s.v.

Feriebytning og ferieansøgninger

Feriebytning er tilladt, hvis begge har underskrevet den trykte byttefor-
mular.
Alle permissioner vedrørende ferievalg skal gå gennem lokalgruppen, 
dette gælder også annullering af ferie ifølge ferieaftalen.

Indplacering på lokalgruppe Københavns ferieliste

Ved ankomst til lokalgruppe København indplaceres man på ferielisten, 
efter den sommerferie, som man kunne have opnået på det andet tjeneste-
sted i det efterfølgende år for ansættelsen/forflyttelsen.

Fremmøde

Personligt fremmøde ved ferievalget er ikke påkrævet.
Medlemmer der ikke møder personligt, skal udfylde lokalgruppens ferie-
formular, med et passende antal ønsker, der står i forhold til indplacerin-
gen på ferielisten

Misbrug

Lokalgruppebestyrelsen er bemyndiget til at stoppe misbrug af feriedage, 
der udelukkende bliver brugt til weekendfriheder og nattjenester.

Ferieansøgning

Ferieformularen skal indeholde oplysninger om navn, feriegruppenum-
mer samt skabsnummer.
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Ferieperioderne skrives som ugenumre. 

Ferieformularen skal indsendes ved sommerferievalg.

Se efter

Den nederste del af ferieformularen tilbagesendes kun til medlemmerne, 
såfremt ferien ikke kan meddeles pr. mail. Dette er en bekræftelse på den 
ansøgte ferie.

Husk, du er kun bevilget den ferie, der er skrevet på mailen eller svar-
kuponen, så kontroller, at det svarer til den søgte ferie.

Forbigået

Medlemmer, der ikke er til stede, og ikke har indsendt nogen ferieformu-
lar til lokalgruppen, kan, når det bliver deres tur på listen, påregne at bli-
ve tildelt ferie i henhold til den gældende ferieaftale.

Underretning af medlemmer

Medlemmer, der er fraværende på grund af længere tids sygdom, under-
rettes skriftligt af lokalgruppebestyrelsen.

Sletning af tildelt ferie ved ferievalg.

Tildelt ferie ved ferievalg kan kun slettes som hele uger eller rykkes til 
anden ledig periode. Minimums ferieregler skal overholdes.

Således vedtaget på lokalgruppe Københavns ordinære generalforsamling 
den 23. januar 2014.
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