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Ferieregler på maskindepot Næstved
Generelt:
Feriereglerne er til brug for lokomotivpersonalet på maskindepot Næstved,
samt arbejdsgangen med ferieansøgninger mellem lokalgruppe Næstved og
tjenestefordelingen.
Lokalgruppe Næstved og gruppeleder Næstved aftaler ferie samt antal af pladser til feriesøgning.
Lokalgruppe Næstved administrerer sommer- og vinterferievalg for den enkelte
lokomotivfører.
Ved elektronisksøgning skal ferien søges af lokomotivføreren selv senest 15
dage før afholdelsen. Er der under 15 dage til at ferie ønskes afholdt, aftales
det direkte med tjenestefordeling.
Ønskes ferie annulleret, skal den slettes elektronisk af lokomotivføreren selv
senest 20 dage før afholdelse.
Ferie lagt ind af Lokalgruppe Næstved kan ikke slettes af lokomotivføreren
selv.
Blanketter:
Blanket til ferieansøgning skal indeholde navn, tjenestested, nummer på eget
dueslag, startdato for ferie, slutdato for ferie hvis ferien er mere end en dag,
dato for afleveringstidspunkt, samt underskrift.
Blanket til annullering af ferie skal indeholde navn, startdato for ferie, slutdato
for ferie hvis ferien er mere end en dag, dato for afleveringstidspunkt, samt
underskrift.
Blanketter ligger i skuffen i skabet ved kontoret
Feriebog:
Maskindepot Næstved har en åben feriebog til brug ved sommer- og vinterferievalg
Feriebogen ligger i skabet ved kontoret.
Forrest er indsat retningslinjer for ferieregler.
Bagerst er indsat rækkefølgen for indeværende år samt følgende år ved ferievalg.

Bogen er opdelt i faneblade, en for hver måned.
Hver måned viser den enkelte dag, og hvor mange lokomotivførere der kan
søge per dag.
Nederst markerer en streg hvornår en dag er fyldt op.
Rettelser i feriebogen må kun udføres af lokalgruppe Næstved.
Indtegnet ferie i feriebogen uden en afleveret blanket vil blive slettet af lokalgruppe Næstved
Ferie søges på den dag hvor tjenesten begynder.
Går forudgående tjeneste ind i feriedagen aftaler lokomotivføreren eventuelt
tjenesteændring med tjenestefordeling.
Der kan ikke indtegnes flere ferietimer end den enkelte har til gode.
For mange ansøgte timer slettes af lokalgruppe Næstved.
Lokomotivføreren udfylder selv feriebog og blanket til ferieansøgning. Blanketten lægges i lokalgruppe Næstveds postkasse.
Lokomotivføreren udfylder selv blanket til annullering af ferie. Blanketten lægges i lokalgruppe Næstveds postkasse.
Valg af hovedferie sommer eller vinter:
Alle lokomotivfører stationeret på Maskindepot Næstved er placeret i et roterende ferievalgssystem.
Selve systemet er opdelt i 5 grupper med plads til 13 lokomotivfører i hver.
Ved sommerferievalget søger gruppe 1 ferie først, dernæst gruppe 2, 3, 4 og
5.
Ved vinterferievalget er det i omvendt rækkefølge.
Ved efterfølgende sommerferievalg ændres rækkefølgen således:
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Desuden placeres:
1. ansøger i hver gruppe som 3. sidst i gruppen.
2. ansøger i hver gruppe som 2. sidst i gruppen.
3. ansøger i hver gruppe som sidst i gruppen.
Indplacering i ferievalgssystem udføres af lokalgruppe Næstved.
Lokalgruppe Næstved udfører en ferieliste som er opdelt således at fire lokomotivfører kan søge per dag.

Tidsrummet er opdelt mellem klokken 0-8, 8-12, 12-18 og 18-24.
Det fremgår af ferielisten, med dato og tidsangivelse, hvornår den enkelte lokomotivfører skal søge ferie.
Hvis den anførte dato og tidsangivelse på ferielisten er overskredet, uden der
er søgt ferie, kan den næste på ferielisten søge.
Lokalgruppe Næstved foranlediger, at ferielisten bekendtgøres ved opslag på
lokalgruppe Næstved’s opslagstavle senest ved ferievalgets start.
Ønsker to lokomotivfører at bytte plads, skal lokalgruppe Næstved have skriftlig besked senest 7 dage før ferievalgetsstart. Bytningen er kun gældende for
den ene ferieansøgning.
Feriesøgning sommerferie:
I ferieperioden fra den første hele uge i maj til den sidste hele uge i september
gives der 4 ugers (28 kalenderdage) ferie. Der kan dog maksimalt søges 3
uger samlet.
Der skal søges i hele uger mandag til søndag.
Ved 1. gangssøgningen må der kun søges én samlet periode.
Feriesøgningen begynder den første hverdag i december.
Ferierækken i feriebogen for perioden, fra den første hele uge i maj til den sidste hele uge i september, bekendtgøres samtidig med.
Lokalgruppe Næstved bekendtgør, ved opslag på lokalgruppe Næstved’s opslagstavle, hvilken fredag klokken 10.00, 2. gangssøgningen begynder.
Ferielisten anvendt ved 1. gangssøgningen, i omvendt rækkefølge, danner
grundlag for i hvilken rækkefølge 2. gangssøgningen afvikles.
Ved 2. gangssøgningen må der kun søges en periode.
Lokalgruppe Næstved forestår indtegningen.
Der kan kun søges ved personligt fremmøde den pågældende dag, eller ved
forudgående skriftlig meddelelse til lokalgruppe Næstved.
Efter 2. gangssøgningen skal hver lokomotivfører mindst have indplaceret 3
hele uger, mandag til søndag.
Herefter frigives feriebogen.
Feriesøgning vinterferie:
Ferielisten anvendt ved feriesøgningen til sommerferie, i omvendt rækkefølge,
danner grundlag for i hvilken rækkefølge 1. gangssøgningen afvikles.
Der skal søges i hele uger, fra mandag til søndag.
Ved 1. gangssøgningen må der kun søges én samlet periode.
Feriesøgningen begynder den første mandag i maj.
Ferierækken i feriebogen for perioden bekendtgøres samtidig med.
Lokalgruppe Næstved bekendtgør, ved opslag på lokalgruppe Næstved’s opslagstavle hvilken fredag klokken 10.00, 2. gangssøgningen begynder.

Ferielisten anvendt ved 1. gangssøgningen, i omvendt rækkefølge, danner
grundlag for i hvilken rækkefølge 2. gangssøgningen afvikles.
Ved 2. gangssøgningen må der kun søges en periode.
Lokalgruppe Næstved forestår indtegningen.
Der kan kun søges ved personligt fremmøde den pågældende dag, eller ved
forudgående skriftlig meddelelse til lokalgruppe Næstved.
Herefter frigives feriebogen.

Enkelte feriedage:
Når feriebogen er frigivet, kan der søges enkelte feriedage. Søges der sammenhængende dage, skal eventuelle fridage regnes med.

