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FERIESKEMA VEDRØRENDE FERIEÅRET 2020-2021

Undertegnede medarbejder ved Institut for Fysik og Astronomi oplyser herved, at hans/hendes ferie 

for ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021 vil blive afholdt som anført herunder:

Hvis du er tidsbegrænset ansat: Hvornår udløber din ansættelse? _______________ 

Udfyld kun ferieplaner op til fratrædelsen. 

Ordinær ferie - afholdelsesperiode 1. september 2020 - 31. december 2021
Antal feriedage til afholdelse (max. 25 dage) _______ + evt. overført ferie (max. 10 dage) ______ 

Feriedagene afvikles som følger: 

 Som hele uger à 5 dage (angiv uge nr.):

 og/eller som enkelte dage (angiv datoer):

Særlige feriedage - afviklingsperiode 1. maj 2020 - 30. april 2021 
Antal særlige feriedage til afholdelse i ferieåret (max 5 dage): ______  

• De særlige feriedage vil blive afholdt på følgende datoer (angiv kun de dage du har tilbage):

Jeg er bekendt med, at såfremt nærværende skema ikke udfyldes i sin helhed eller ikke afleveres til 
instituttet, vil registrering af min ferie og særlige feriedage ske i henhold til de udmeldte retningslinjer. 
Registreringen kan, hvad enten den er selvangivet i dette skema eller er foretaget af instituttet som 
standardferie, efter aftale med nærmeste leder, ændres fremadrettet (ikke bagudrettet) i løbet af
ferieåret. 
Manglende fremadrettede ændringer kan medføre tab af feriedage.

Dato: __________________NAVN(blokbogstaver): __________________________________________ 

CPR-nummer: _________________Underskrift medarbejder __________________________________ 

Underskrift arbejdsleder: ________________________________________________________________ 

Skemaet returneres senest den 30. september 2020 til heidi.pedersen@phys.au.dk 

Du kan se en oversigt over din optjente ferie, når du logger ind på https://medarbejdere.au.dk/

(kun hvis optjent)
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