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  Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 

6. ferieuge 

Vi har sammen med Assens Kommune skrevet følgende til ledere og TR: 

”Afholdelse af 6. ferieuge 
Både fra Vestfyns Lærerkreds og Assens Kommunes side er der opmærksomhed på, at lærere sørger 
for at få planlagt 6. ferieuge i god tid. Der er enighed om, at det kan være en udfordring for den 
daglige drift, hvis for mange lærere ønsker at afholde 6. ferieuge indenfor de samme uger. Der skal 
hermed lyde en opfordring til at anvende de regler, som gælder for 6. ferieuge, og også benytte de 
skønne uger i maj og juni til at afvikle 6. ferieuge.” 
  
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at tage stilling til afholdelse af den 6. ferieuge og tidligst 
muligt give arbejdsgiver besked om, hvornår man ønsker at afholde den 6. ferieuge. 
  
Afholdelsesåret slutter den 30. april. Vi vil gøre opmærksom på, at det er en mulighed at overføre 
den 6. ferieuge til det kommende afholdelsesår og f.eks. afholde 6. ferieuge i maj eller juni måned i 
samme skoleår.  
Det kræver en skriftlig aftale om overførslen og samtidig vil vi opfordre til, at man aftaler placerin-
gen. 
  
Eksempel:  
En lærer tager i november 22 stilling til den 6. ferieuge. Sammen med sin ægtefælle ønsker hun at 
afholde ferien fra den 12.—16. juni 2023. Hun går derfor til sin skoleleder og meddeler, at hun øn-
sker at placere sin 6. ferieuge her. 
Skoleleder er indforstået med placeringen, da der ikke er noget til hinder for, at den daglige drift på 
skolen kan fungere. 
De laver herefter en skriftlig aftale om overførsel og placering af den 6. ferieuge. 
  
Hvis for mange lærere ikke får taget stilling til placeringen, kan der opstå vanskeligheder med at få 
afviklet 6. ferieuge over en kort tidsperiode. Derfor stiger risikoen for at få nej til sit ønske om place-
ring, jo længere man venter med at melde det ud. 
  
Her er nogle centrale uddrag af ferieaftalen om 6. ferieuge: 
§9,Stk. 2. Optjente 6. ferieugetimer afholdes efter den ansattes ønske, medmindre arbejdets udfø-
relse hindrer dette.  
Stk. 3. Det forudsættes, at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om afhol-
delsen af ferietimer fra 6. ferieuge.  
  
§ 17 Stk. 1. Arbejdsgiveren og en månedslønnet ansat kan inden den 30. september efter udløbet af 
afholdelsesperioden for 6. ferieuge skriftligt aftale, at optjente uafviklede 6. ferieugetimer skal over-
føres til den/de følgende afholdelsesperioder for 6. ferieuge.  
  
Stk. 2. Ved indgåelse af en skriftlig aftale efter stk. 1 skal de nærmere vilkår for afviklingen af de 
overførte 6. ferietimer fastlægges. 
 
31.10.22  Karsten Jørgensen, sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds. 


