Ferieregler for Lokalgruppe Aarhus.

§1
Disse ferieregler erstatter tidligere vedtagne ferieregler med virkning fra 01-02-2017.
Ferienummer systemet består i Aarhus af:
5 Hovedgrupper
Under hver hovedgruppe 3 undergrupper.
Under hver undergruppe 15 sub-rækker.
Rotations princip: Hver år flyttes 2 hovedgrupper+1 undergruppe + 4 subrækker.
Sommerferievalg.
Sommerferievalget dækker ferieperioden 01. maj til 30. september, Ferien søges i hele uger
inden for perioden.
Der afvikles et sommerferievalg 1 og et sommerferievalg 2
Stk. 1
Sommerferievalg 1.
Sommerferievalg 1 afholdes i december måned og resultatet skal være udsendt senest 20.
december.
Laveste ferienummer (1A1) vælger først ferieperiode/perioder (behandles først af
ferieudvalget) derefter 1A2, 1A3, 1A4 og så fremdeles til vi når 5C15.
Stk. 2
Sommerferievalg 2.
Alle lokomotivførere som har fået tildelt under 4 ugers ferie i sommerferievalg 1, kan deltage i
ferievalg 2.
Ferieudvalget opslår ledige perioder til sommerferievalg 2, efter afholdelse af
Sommerferie valg 1.
Modsat sommerferievalg 1, så er her det højeste ferie nummer (5C15) der vælger
ferieperiode/periode først (behandles først af ferieudvalget) derefter 5C14, 5C13, 5C12 og så
fremdeles til vi når 1A1.
Lokalgruppebestyrelsen fastsætter tidsfristen for indsendelse af ansøgninger og afholdelse af
ferievalg 2. Dog skal resultatet af ferievalg 2 være udsendt senest 20. januar.

Stk. 3
Søgning ved sommerferievalg 1 og 2.
Der kan kun søges hele uger (ugerne er defineret som mandag til søndag).
Der skal i sommerferieperioden søges mindst 3 uger, (og maksimalt 4 uger, inkl. både
ferievalg 1 og 2), som kan deles i 3 perioder.
Dog kan der kun søges 2 uger i skolernes sommerferie i ferievalg 1 (i forhold til disse
ferieregler, defineres skolernes, sommerferie, som den periode Aarhus kommune har opslået
som skolernes sommerferie).
Søges der 4 ugers ferie ved sommerferievalg 1, skal mindst en af ugerne ligge i yderperioden
(maj eller september).

§2
Vinterferievalg.
Vinterferien dækker perioden fra 01. oktober til 30. april, ferien søges i hele uger inden for
perioden.
Ferien starter mandag og slutter søndag.
Dog er undtaget jul, som starter den 21.12 og slutter den 27.12 og nytår starter den 28.12 og
slutter den 03.01.
Der kan kun søges en periode ved hvert ferievalg.
Der afholdes et vinterferievalg 1 og et vinterferievalg 2.
Stk. 1
Vinterferievalg 1.
Vinterferievalg 1 afholdes i maj måned og resultatet skal være udsendt senest 20. maj.
Højeste ferienummer (5C15) vælger først ferieperiode (behandles først af ferieudvalget).
Derefter 5C14, 5C13, 5C12 og så fremdeles til vi når 1A1.
Lokalbestyrelsen fastsætter tidsfristen for indsendelse af ansøgninger og afholdelse af
vinterferievalg 1.
Stk. 2
Vinterferievalg 2.
Alle lokomotivfører kan deltage i vinterferievalg 2.
Modsat vinterferievalg 1, så er det her det laveste ferie nummer(1A1) der vælger ferieperiode
først (behandles først af ferieudvalget). Derefter 1A2, 1A3, 1A4 og så fremdeles til vi når
5C15.
Lokalbestyrelsen fastsætter tidsfristen for indsendelse af ansøgninger og afholdelse af
vinterferievalg 2. Dog skal resultat af vinterferievalg 2 være udsendt senest 20. juni.
Stk. 3
Fælles for både sommerferievalg og vinterferievalg
Ønskes en ansøgt ferieperiode annulleret, skal det altid ske gennem ferieudvalget (dette
gælder både sommerferie og vinterferie).
Ferieperioden der er tildelt ved ferievalgene kan ikke internt byttes.

§3
Ferieplan.
Stk. 1
Ferieplan administreres af ferieudvalget eller en person som er udpeget af bestyrelsen.
Ferieplan skal administreres efter de ferieregler som er vedtaget på LPO DSB Aarhus
generalforsamling.
Stk. 2.
De feriedage, der ikke bliver besat ved ferievalgene, vil blive tilskrevet i den elektroniske
ferieplan og kan søges når ferievalgene er afsluttet.
Feriedag/feriedage kan ikke annulleres fra dag 1 til og med dag 12.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan indgå aftale, om søgning af anden frihed end ferie i forbindelse med brug af
Ferieplan.
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