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AARHUS 
UNIVERSITET 
INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI 

Til månedslønnede medarbejdere ved IFA  
(VIP, TAP, ph.d., ordinært som eksternt finansierede) 
 

Registrering af ferie for ferieåret 2017-2018 

I henhold til retningslinjer for afholdelse af ferie, skal alle medarbejdere udfylde og aflevere det 
medfølgende ferieskema, og instituttet har fastsat fristen for aflevering til fredag den 31. marts 
2017. Som noget nyt i år kan du underskrive formularen elektronisk.  

Al ferie vil blive indtastet efter jeres egne opgivelser, når det nye skema afleveres, og som ”stan-
dardferie” såfremt det ikke afleveres eller afleveres kun delvis udfyldt. 

Standardferie:  
• 3 uger i juli/august (ugerne 29, 30 og 31) 
• 1 uge i oktober (uge 42) 
• 1 uge i februar (uge 7) 

Særlige feriedage:  
• 3 dage i juleugen (uge 52) 
• 2 dage før påske (uge 13) 

Da alle ferieregistreringer sker for hele ferieåret på én gang ved ferieårets begyndelse, skal der – 
hver gang du ændrer den registrerede ferie i løbet af ferieåret – slettes tilsvarende antal dage.  
Ændringer til registreret ferie sker ved mail til heidi.pedersen@phys.au.dk med kopi til nærmeste 
leder. 

For tidsbegrænsede ansatte (herunder også ph.d.-studerende, del B) gælder det, at den optjente 
ferie, svarende til minimum standardferie, skal afholdes indenfor ansættelsesperioden. De særli-
ge feriedage skal være afholdt i henhold til ”standardferie” profilen. Planlagt ferie samt eventuel-
le ændringer skal altid godkendes af nærmeste foresatte. 

Har du valgt samtidighedsferie, vil den regulære ferie allerede være registreret og du vil have 
modtaget en mail som bekræfter dette. Du kan til enhver tid ændre på den registrerede ferie ved 
blot at sende en mail til heidi.pedersen@phys.au.dk cc din leder. Bemærk, de særlige feriedage 
kan dog først registreres op til det kommende ferieår som løber fra 1. maj 2017 til 30. april 2018. 
 
Det præciseres, at øvrigt fravær, såsom sygdom, barnets første sygedag, omsorgsdag m.v., skal 
meddeles/aftales med nærmeste leder i mail med kopi til Heidi: heidi.pedersen@phys.au.dk 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Heidi Pedersen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ruth Laursen 
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