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Arbejdsgiver

Navn

Vejnavn Husnummer Etage

Postnummer By

SE-/CVR-nummer P-nummer

Medarbejder

Fornavn(e)

Efternavn

Vejnavn Etage

Postnummer By

Husnummer

Personnummer

5. ferieugetimer

5. ferieugetimer

6. ferieugetimer

i alt
Timer

Ferien afholdes i
/

Ferien afholdes i forbindelse med hovedferien i

Fra og med dato Til og med dato

Fra og med dato Til og med dato

Fra og med dato Til og med dato

Ferien afholdes samlet og varslet efter de almindelige 
regler om varsling af restferie senest i  /
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Retningslinjer

Opsigelse af aftalen

Aftalen kan opsiges med

Varsel

hvis

Begrundelse

Dato og underskrift - Medarbejder

UnderskriftDato

Dato og underskrift - Arbejdsgiver

UnderskriftDato
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Vejledning 

ge aftaler. 

gende ferieafholdelsesperioder. 

KL har til brug herfor udarbejdet vedlagte skema, som vil 

det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i ferieloven, og som 

ledes ikke fraviges. 

elsesperioden. 

give arbejdsgiveren besked om dette inden den 1. oktober i

er, at kommunen senest ved begyndelsen af afholdelsespe- 
rioden for 6. ferieuge, generelt har tilkendegivet overfor de 

hensyn vil benytte sig af reglen. 

at 6. ferieuge skal udbetales, skal 6. ferieuge afholdes inden 

En aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte om over- 
skal: 

rieuge 

Kravet om en skriftlig aftale er begrundet i hensynet til at 

bejdsgiver, skal den nye arbejdsgiver senest den 31. de- 
cember i ferieafholdelsesperioden meddele den, der skal 

Aftalens indhold 

hverken ferieaftalerne eller for den sags skyld ferieloven an- 

ste ferieafholdelsesperiode 

nerne osv. 

1. 
2. 

3. I hvilken/hvilke ferieafholdelsesperiode(r) skal den over- 

4. 
5. 

hvilke betingelser? 
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Af og til sker det imidlertid, at de tilgrundliggende forud- 

Varsler mv. 

6. 

tagelse  er,  hvis arbejdsgiveren og den ansatte aftaler, at 

giver. Det er alene arbejdsgiveren, der bestemmer, hvorvidt 

betyder det, at en del af den til enhver tid optjente ferie er 

medarbejder i opsigelses-/fristillingsperioden, jf. Ferieafta- 

ansatte over for sin hidtidige arbejdsgiver dokumentere 
denne enighed. 

uden fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. 

Behandling af personoplysninger 
Arbejdsgiveren registrerer oplysningerne i din personalesag 

og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndighe- 

oplysningerne eller som samarbejder med kommunen. 

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og 

heder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens be- 

handling af dine personlige oplysninger. 
Datatilsynet.dk 


