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Registrering af ferie for ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021  
 
Den 1. september 2020 er alle medarbejdere overgået til samtidighedsferie, dvs. løbende op-
tjening og afvikling af ferie. Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned, dvs. 25 feriedage i alt i peri-
oden 1. september – 31. august. Feriedagene kan afvikles i perioden 1. september – 31. de-
cember året efter (16 måneder). Man kan som udgangspunkt ikke afvikle feriedage på for-
skud. Derudover optjener du i kalenderåret 5 særlige feriedage, som kan afvikles i perioden 1. 
maj – 30. april. På AU`s hjemmeside medarbejdere.au.dk kan du logge ind og se hvor meget 
ferie du vil have optjent i løbet af ferieåret. 
 
Hvis du har optjent fuld ferieret, men ikke eller kun delvist udfylder skemaet inden fristen, vil 
du i ferieafholdelsesperioden skulle holde 25 dages ferie og 5 særlige feriedage i følgende pe-
rioder: 
 
Ferie: 

• ferie omkring jul og nytår 2020 (23. december og 28. – 30. december) (4 dage) 
• 1 dag før påske – 29. marts 2021 
• 4 ugers sommerferie 2021 (ugerne 28-31– 12. juli – 6. august 2021) (20 dage) 

 
Særlige feriedage: 

• 3 dage i efterårsferien –  2020 (uge 42, 14. – 16. oktober) 
• 2 dage før påske – 30. til 31. marts 2021 

 
 
Ønsker du at afvikle dine ferie- og særlige feriedage på andre tidspunkter end ovenstående 
skal du udfylde og aflevere vedhæftede skema, som skal godkendes af nærmeste leder. 
Skemaet skal du fremsende til fravaer@ase.au.dk senest den 30. september 2020. 
Vær opmærksom på, at særlige feriedage kun kan afholdes, hvis de er optjent i dit aktuelle 
ansættelsesforhold. Det er ikke muligt at afholde særlige feriedage uden løn. 
 
Feriedage til forhåndsregistrering er jf. AU’s retningslinjer og efter aftale med ASE LSU. 
 
Medio oktober vil du kunne logge på ”Min Profil” via medarbejdere.au.dk og få oplyst dine fe-
rietidspunkter. Ferietidspunkterne betragtes herefter som fastlagt. Der kan efterfølgende af-
tales ændringer, dog IKKE bagudrettet. 
 
Du kan orientere dig nærmere omkring ferie, særlige feriedage samt optjening/afvikling af 
disse på Ferie AU  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til fravaer@ase.au.dk .  
 
Med venlig hilsen, 
 
Conni Simonsen  
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