Afvikling af 6. ferieuge.
Efter ferieaftalen afholdes optjente ferietimer udover 15,42 pr. måned efter den ansattes ønske,
medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. Der er ikke længere hjemmel til at den 6. ferieuge,
afholdes ved en generel nedsættelse af normen.
Ferie fra den 6 ferieuge kan ikke varsles til afholdelse på samme måde som anden ferie. Det
forudsættes, at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om afviklingen af den
6. ferieuge.
Det beror på en konkret vurdering, hvornår arbejdets udførelse er til hinder for afholdelse af 6.
ferieuge. Ved afholdelse af 6. ferieuge skal der tages hensyn til de aktiviteter, der skal gennemføres
på de dage, hvor timer fra den 6. ferieuge ønskes afholdt. At den 6. ferieuge ønskes afholdt på dage,
hvor eleverne er i skole, kan imidlertid ikke i sig selv begrunde en afvisning af afholdelse af den 6.
ferieuge.
Når 6. ferieuge afvikles, kan det indebære, at der er behov
for, at andre medarbejdere dækker opgaverne den pågældende dag. Det vil være naturligt, at der
med de enkelte medarbejderteams findes nogle ordninger på, hvordan vikardækning kan ske i
fraværssituationer.
Sygdom
En ansat, der er syg før afholdelse af 6. ferieuge, har ret til at få ferien suspenderet efter
ferieaftalens § 21. At ferien er suspenderet betyder, at ferien i stedet kan afholdes på et andet
tidspunkt.
Hvis den ansatte bliver syg under afholdelse af 6. ferieuge, gives der ikke erstatningsferie,
medmindre arbejdsgiveren skønner, at der foreligger særlige omstændigheder, der berettiger til, at
ferien helt eller delvist suspenderes.
Opgørelse af arbejdstiden
Ferietimer fra den 6. ferieuge indgår i arbejdstidsopgørelsen og i ferietimeregnskabet med det
planlagte antal timer.
Er den ansatte planlagt med 5 timer den pågældende dag medregnes 5 timer i arbejdstidsopgørelsen
og ferietimeregnskabet. Er den ansatte planlagt med 8 timer, medregnes 8 timer. Det er dog
forudsat, at ferien afvikles, så de tilnærmelsesvis afspejler en normal arbejdsuge.

Hvis der ikke er planlagt et timetal den pågældende dag, indgår timerne med 7,4 i
arbejdstidsopgørelsen og i ferietimeregnskabet. Dog har vi en præcisering, der hedder 8 timer pr.
dag - og ikke de nævnte 7,4.
6. ferieuge kan altså som udgangspunkt afholdes på elevdage.

