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Nykøbing F 10/02-2015

Regler for ferieadministration sommer/vinterferievalg for
Mdt. Nykøbing F

Generelt:
Denne skrivelse skal ses som et tillæg til ferieaftale 570.07
Det påhviler bestyrelsen at sikre sig, at alle på depotet er underrettet om tidspunkt
for ferievalg.
Enkeltdage kan søges indtil 15 dage før feriens afholdelse
Ansøgning om ferie indenfor 15 dage før feriens begyndelse, søges hos tjenestefordeler, og vil blive imødekommet hvis produktionen tillader det.

Sommerferievalg:
Ferietegning og annullering af søgt ferie ved ferievalg på ferierækkerne administreres af Lokalgruppen Nykøbing F.
Ferievalget foregår den 2. fredag i januar efter gældende vedtægter.
Søgt eller tildelt hovedferie (3 uger) kan ikke annulleres, men kan dog flyttes til
anden ledig plads i sommerferieperioden. Har man søgt den 4. ferieuge, så kan
den slettes ved kontakt til ferie-administratoren.
Man søger ved personligt fremmøde på det tidspunkt ens gruppe er tildelt, eller på
ferieansøgningssedler fremlagt på depotet, hvis dette ikke efterkommes tildeler
lokalgruppen efter ferievalget 21 dage hvor der er plads i ferierækken.
Der er i aftalen taget højde for 28 feriedage til hver LKF

Hver LKF skal søge eller tildeles 21 dage, i perioden fra uge 19 til og med uge
39. Ferien kan deles i 2 perioder, der søges altid i hele kalender uger fra mandag
til søndag. Der kan max søges 21 dage samlet.
Efter endt ferievalg (alle 5 feriegrupper har fået tildelt 21 dage), vendes ferierækkefølgen og den 4 ferieuge kan søges, efter de gældende regler om 2. søgning.
Efter endt ferievalg vil ferieplan være tilgængelig for enkeltdags søgning.

Vinterferievalg:
Der SKAL ikke søges vinterferie, dvs man søger kun hvis man har brug for vinterferie.
Vinterferievalget afholdes den 2. fredag i maj
Der kan søges max 14 dage samlet, eller fordelt på 2 perioder.
Der søges i hele uger fra mandag til søndag
Rækkefølgen til valget, foregår i modsat rækkefølge af foregående sommerferievalg
Man søger ved personligt fremmøde på det tidspunkt ens gruppe er tildelt, eller på
ferieansøgningssedler fremlagt på depotet.
2. søgningen foregår efter gældende regler
Efter endt ferievalg vil ferieplan være tilgængelig for enkeltdags søgning.

