Århus d. 20.03.13

Kære IÆK-kolleger.

Her følger endnu en del af føljetonen om ferieafvikling. 1. maj nærmer sig nemlig med hastige skridt og

dermed også det nye ferieår, 2013/2014, som går fra den 1. maj 2013 til 30. april 2014. Som I
måske husker, skal hovedferien varsles tre måneder i forvejen, så derfor skal jeg nu bede jer om at
vende opmærksomheden mod feriematricen for næste år.
Jeg erindrer om, at man sidste år efter en høring i FSU (altså samarbejdsudvalget på
fakultetsniveau) vedtog en procedure for håndtering af ferieafvikling for VIP’er. I år følger vi
fakultetets matrice, hvis hovedformål er at sikre, at alle får afviklet den ferie, de har optjent, og at vi
altid har styr på inddateringen. Især mhp. sikringen af det andet delformål fastholder vi inklusionen
af TAP’er i feriematricen. På den måde kan vi nemlig med matricen sikre, at der altid er inddateret
en fuld ferie for alle. Den fungerer nemlig således, at al ferie bliver forhåndsinddateret med
matricen som default, og at der kun flyttes rundt på ferieinddateringen, såfremt nogen skulle ønske
det og samtidig meddeler, hvornår ferien ønskes flyttet til.
Feriematricen for ARTS 2013/2014:
Den ordinære ferie vil som default være inddateret således:
Sommerferie: 3 dage i uge 28 (10., 11. og 12. juli 2013) og ugerne 29, 30 og 31 2013 (15. juli – 4.
august).
Efterårsferie: Uge 42 (perioden 14.-20. oktober 2013).
Juleferie:

2 dage (27. og 30. december 2013).

De særlige feriedage vil som default være inddateret således:
Vinterferie: 2 dage i uge 7 (10. og 11. februar 2014).
Påskeferie: 3 dage (14., 15. og 16. april 2014).
Hvis man ønsker at ændre på denne inddatering, skal man dels tage kontakt til sin nærmeste leder det vil først og fremmest sige uddannelseslederen eller sekretariatslederen - med henblik på at sikre
sig, at en eventuel flytning af ferieafholdelse ikke karambolerer med undervisning og øvrige
arbejdsopgaver, dels angive et nyt tidspunkt for afholdelsen af ferien.
De nye tidspunkter sendes til nedenstående sekretærer med en bemærkning om, hvilken
mellemleder der har godkendt flytningen af ferieafholdelsen:
Kasernen:
Katrinebjerg:
Nobelparken:

Anne Overballe
Mette Schæfer Kristiansen
Ethel Møller
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Af hensyn til registrering og tidsforbrug bedes ønsker til ændring af sommerferien 2013
(hovedferien) være os i hænde senest den 1. juni 2013. Flytning af øvrig ferie kan gøres når som
helst. Jeg bør dog tilføje, at flytning af ferieinddatering ikke kan ske retrospektivt. Har man ikke
anmodet om flytning, inden påbegyndelsen af det tidspunkt, hvor ferien er inddateret ifølge
matricen, vil den blive anset for at være afviklet.
Bedste hilsner med tanke på en ikke alt for fjern feriefremtid
Niels
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