
 

Principper og procedure for afholdelse af 6. ferieuge på SAG 
 
På Sankt Annæ Gymnasium ser vi positivt på muligheden for at afholde 6. ferieuge som 
enkeltstående dage, såvel som én hel uge (man. – fre.). I udgangspunktet skal fridagene 
blot falde på 5 forskellige hverdage, og udgør for en fuldtidsansat 37 timer. Feriedagene 
kan ikke afvikles på dage, hvis det er til hinder for arbejdets udførsel, fx skolehjem-
samtaler og folkeskolens prøver. 
 
Da vi som skole skal sikre os undervisningens gennemførelse, er der naturligvis nogle 
begrænsninger i forhold til hvornår feriedagene kan afvikles, og hvor mange, der kan 
holde ferie samtidig. Udover feriedagene skal der også afvikles seniordage, 
omsorgsdage og afspadseringsdage, ligesom der planlægges med fravær i forbindelse 
med fx kursusdeltagelse og censor- og prøvevirksomhed. 
 
På Sankt Annæ Gymnasium er det derfor muligt, at op til to lærere kan afholde 
feriedage på skoledage, dog ikke lærere fra samme årgangsteam. 
 
Afholdes feriedagene på elevfri dage, skal dette være synligt i opgaveoversigten. 
 
For at sikre kvalificeret undervisning i forbindelse med planlagt fravær, vil 
årgangsteamet i opgaveoversigten få udlagt en pulje undervisningstimer, der ikke er 
skemalagte. Puljens størrelse afhænger af antallet af feriedage til afholdelse i teamet. 
Det er hensigten at udlægge halvdelen af behovet for dækning i forbindelse med 
fraværet. Årgangsteamet er selv forpligtet til at anvende ressourcen og planlægge med 
den langsigtet. Timer, der ikke kan dækkes gennem den udlagte pulje, skal meddeles 
ledelsen. Årgangsteamet fører selv timeregnskab for den interne dækning. 
 
Årshjul: 
 
1. maj  Frist for tilkendegivelse af ønske om udbetaling eller afvikling af 6. 
ferieuge for kommende skoleår 
 
1. juni  Frist for ønsker til placering af den 6. ferieuge samlet, da dette har første 
prioritet. 
 
Hvis flere end to medarbejdere ønsker i samme ugeforetages lodtrækning 
 
15. juni  Frist for ønsker omplacering af enkeltstående feriedage, hvor muligt. Hvis 
flere end to medarbejdere ønsker enkeltstående feriedage på samme dage foretages 
lodtrækning  
 
Endnu ikke placerede feriedage kan herefter afholdes løbende efter aftale, hvis/når det 
er muligt 
 
1. februar  Sidste frist for aftaler om placering af feriedage 


