
 

Ansøgningsskema 

Sommerferie 2020 

Ferie 2020 Sommerferie  Prioriter 

hold Uger Fra dato Til dato  4 ønsker 

S 1 19 20 21 03-05-2020 23-05-2020   

S 2 22 23 24 24-05-2020 13-06-2020   

S 3 25 26 27 14-06-2020 04-07-2020   

S 4 27 28 29 28-06-2020 18-07-2020   

S 5 28 29 30 05-07-2020 25-07-2020   

S 6 30 31 32 19-07-2020 08-08-2020   

S 7 31 32 33 26-07-2020 15-08-2020   

S 8 34 35 36 16-08-2020 05-09-2020   

S 9 37 38 39 06-09-2020 26-09-2020   
 

Har skolesøgende børn    

 

Evt. Bemærkninger:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ansøgningsskemaet afleveres i postkassen ”ferieønsker” på chaufførstuen. 

Sidste frist for aflevering: Søndag den, 1. december 2019 

Se bagsiden af ansøgningsskemaet for information om den nye ferielov 

 

Dato_______Chf.Nr._________Station____________Navn________________________________________ 

Skriv tydeligt navn og chauffør nr. 

  

Vend  



 

Udfyldning af ansøgningsskemaet 
Du kan angive 4 ønsker med tal i prioriteret rækkefølge, hvor 1 er den ferieperiode du helst vil have.  

 

Flex og deltidspersonale, samt personale på delt-vagt, har kun mulighed for at vælge ferie inden for 

skoleferien på hold S4 og S6, hvor der tilstræbes en ligelig fordeling.  

 

Ønsker du at afvikle mindre end 3 ugers ferie, fordi du f.eks. ikke har optjent ferie med løn/feriekort, skal 

du alligevel aflevere dine ferieønsker. Efter offentliggørelsen af ferietildelingen skal du kontakte 

disponeringen og aftale med dem, at du afvikler reduceret ferie. 

 

Det er kun muligt at aflevere sit ansøgningsskema i en særlig postkasse på chaufførstuen med påskriften 

”ferieønsker”. Dette sker for at undgå, at ansøgninger forsvinder imellem anden post, eller aldrig når frem 

som e-mail. Dit ansøgningsskema skal være afleveret i postkassen senest den 1. december 2019.  

Herefter er det ikke muligt at aflevere sine ønsker, og man tildeles ferie efter, hvor det bedst passer ind.    

Hovedferien på de ”3 uger” kan ikke opdeles. 

 

Tilrettelæggelsen udføres af Planafdelingen. Ferien offentliggøres senest fredag d. 31. januar 2020. 

Ferieadministration udføres i det daglige af Chaufførdisponeringen, i samarbejde med lønningskontoret.  

 

 

Den nye ferielov 
Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020. Sommerferien fra d. 1. maj 2020 – 30. september 

2020 er optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019.  

 

 Chauffører ansat før 1. januar 2019 har optjent 3 ugers sommerferie med løn i sommerferien 

2020.  

 

 Chauffører ansat mellem d. 1. januar 2019 – 31. august 2019 har ikke optjent fuld sommerferie 

hos BAAS til sommerferien 2020. Sommerferien vil derfor være delvis med løn og delvis ulønnet, 

afhængig af hvornår i perioden man er ansat.  

 

 Chauffører ansat efter 1. september har ikke optjent sommerferie og sommerferien 2020 vil derfor 

være ulønnet.  

 

Ønskes det at holde mere end 3 ugers sammenhængende ferie, vil det fremover i perioden september – 

december være muligt at holde sommerferie, vinterferie og 6. ferieuge i forlængelse af hinanden.  

 

Det er fortsat muligt at holde mere end 3 ugers ferie ved at lægge vinterferie og 6. ferieuge i slut april og 

sommerferie i start maj.  

 

 

Kontakt Planafdelingen på 41916014 eller 41916013 ved spørgsmål ang. sommerferie 2020 

 

 

 

 

Planafdelingen 04.11.2019 


