
Ferieregler Kalundborg 
 

- Ferie administreres af LPO/KB efter de til enhver tid gældende aftaler og regler. 

 

- Det påhviler bestyrelsen at sikre sig, at alle på depotet er orienteret om tidspunktet for ferievalg. 

 

- Ferieperioderne søges i hele kalenderuger fra og med mandag til og med søndag. Dog er der 

undtagelser ved vinterferievalg. Juleferie fra den 21. december til og med 27. december og 

nytår  fra den 28. december til og med den 3. januar. 

 

- Ferie søges som udgangspunkt ved fremmøde på dagen for ferievalg, eller ved at skrive en 

ferieansøgning på en ferie-ansøgningsseddel. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, i hvilken 

prioritering ugerne ønskes. Tlf. nummer påføres i tilfælde af tvivls-spørgsmål. Ferieansøgninger 

skal være i LPO's postkasse på kontoret senest kl.08.00, den dag ferievalget afholdes. 

 

- Ferie søgt ved ferievalg kan kun annulleres ved at annullere 1 hel kalenderuge. Er det en af de 

krævet 3 uger, skal der søges en erstatnings uge. Dette gøres ved at henvende sig til LPO. 

Ledige feriepladser vil fremgå af den elektroniske ferieplan.  

 

- Sommerferievalg er for perioden, den første hele uge i maj, til den sidste hele uge i september. 

Sommerferievalg afholdes normalt den 3. eller 4. onsdag i januar. Der skal søges min. 3 uger og 

max. 4 uger. Der kan i første runde søges 3 uger, enten i en lang periode eller delt i to perioder. 

 

- Vinterferievalg er for perioden, sommerferie-periode slut i september til sommerferie periode 

start i maj. Der kan søges max. 2 uger. Der kan vælges to uger i første runde, men kun en af 

perioderne; juleferie 21. december til og med den 27. december, nytår fra den 28. december til 

og med den 3. januar, vinterferie uge 7 eller påsken. I anden runde kan der søges frit i perioden. 

 

- Ferielisten er opbygget med 5 grupper med 9 pladser i hver gruppe hvoraf nogle kan være 

vakante. Ved ferie årets begyndelse rokeres således; 2 grupper tilbage 1 ~ 4, 2 ~ 5, 3 ~ 1,4 ~ 2 

samt 5 ~3 og 3 pladser tilbage i gruppen 4 ~ 1 osv. 

 

- Ved sommerferievalg startes med plads nr.1.  i gruppe 1 derefter nr. 2 i gruppe 1 osv. Når listen 

har været igennem starter anden runde, startende med plads nr. 1 i gruppe 1. o.s.v.. 

 

- Ved vinterferievalg vælges der i omvendt rækkefølge, startende med plads nr. 9 i gruppe 5, 

derefter plads nr. 8 i gruppe 5 osv. Når listen har været igennem starter anden runde, startende 

med plads nr. 9 i gruppe 5. 

 

- I   ferieplan kan ferie søges som enkelt dage eller som hele uger og skal søges mindst 14 dage 

før afholdelse. Bevilliget ferie skal senest annulleres 14 dage før afholdelse.. På ferieplan kan 

man komme på venteliste.  

 



- Ferieudvalget kan tilrette feriereglerne så de til enhver tid kan indeholdes i ferieplan, som er 

aftalt/vedtaget centralt. Løbende ændringer bringes til medlemmernes kendskab når de 

foreligger. 
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