
Sekretariat 

Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C 

Sekretariat 

Tine Aaboe Malden

Dato: 6. marts 2020 

Mobiltlf.: +45 4189 3017
E-mail: tine@ase.au.dk

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 
INGENIØRHØLSKOLEN AU 

Til månedslønnede medarbejdere ved Ingeniørhøjskolen AU

Registrering af ferie for miniferieåret 1. maj 2020 – 31. august 2020 

Den 1. september 2020 overgår alle medarbejdere til samtidighedsferie, dvs. løbende 
optjening og afvikling af ferie. Dette brev vedrører kun afvikling af ferie for miniferie-
året den 1. maj 2020 – 31. august 2020. Du vil senere få tilsendt et brev vedrørende 
registrering af ferie for ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021. 

Ifølge universitetets retningslinjer for ferieafholdelse indledes dialog om ferieplan-
lægning. Som et led i dialogen om feriens tilrettelæggelse fremsendes hermed et 
ferieskema. I skemaet kan du anføre ønsker om tidspunkt for afvikling af ferie og 
særlige feriedage.  

Du bedes udfylde vedlagte skema og fremsende det til nærmste leder, som 
godkender ved at videresende til

fravaer@ase.au.dk senest 20. marts 2020.

Hvis du har optjent fuld ferieret, men ikke udfylder skemaet inden 

fristen, vil der i miniferieåret blive registreret 16 dages ferie i perioden 6. juli -27. juli 
2020. 

Vær opmærksom på, at du skal udfylde skemaet, hvis du ønsker at afholde op til 20 
dages sommerferie og vil benytte optjente særlige feriedage til dette.

Særlige feriedage kan kun afholdes, hvis de er optjent i dit aktuelle 
ansættelsesforhold. Det er ikke muligt at afholde særlige feriedage uden løn.

For nyansatte medarbejdere, der har optjent delvis ferieret, men ikke udfylder ved-
lagte skema inden for den angivne frist, vil der ligeledes under hensyntagen til opret-
holdelse af nødvendige funktioner blive registreret afvikling af feriedage efter oven-
nævnte principper.

Det er muligt efterfølgende at aftale ændringer i den registrerede ferie, hvis du øn-

sker det, og hvis tjenesten tillader det. Det er dog vigtigt, at afholdt ferie bliver regi-

streret senest i den måned, hvor ferien afholdes.

Du kan læse mere om de nye ferieregler på AU’s hjemmeside De nye ferieregler 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tine Aaboe Malden eller Annie Thomsen.

Venlig hilsen,

Annie Thomsen
Sekretariatsleder 

mailto:adv@math.au.dk
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/nye-ferieregler-pr-1-september-2020/
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Vejledning for check af egen ferie 

 Gå ind på selvbetjeningen via https://mit.au.dk/
(Hvis du er ny bruger i selvbetjeningssystemet, skal du bestille en adgangskode 
– se vejledningen under Ny brugeradgang).

 Indtast dit AU-ID/CPR nummer efterfulgt af din valgte adgangskode, eller log 
ind via WAYF.

 I det næste billede kan du se ferieoversigten under Ferie og fravær. 

Sygdom 
Øvrigt fravær, såsom sygdom, barnets første & anden sygedag, omsorgsdage 
m.v. skal fortsat oplyses til fravaer@ase.au.dk samt til nærmeste leder.

https://mit.au.dk/
https://math.medarbejdere.au.dk/fileadmin/Files/Medarb/ADV/skemasyg.pdf



