
 

 

Vejledning til ansøgning om vinterferie og 6. ferieuge 2023/2024 

 

Vinterferien 2023/2024 planlægges så den ligger i forbindelse med weekendfri.  

Det betyder, at den 14-dages vinterferie afvikles så der er fridag lørdag før og søndag efter ferien.  

Der findes derfor ét ansøgningsskema til chauffører med weekendfri i lige uger og ét ansøgningsskema 

til chauffører med weekendfri i ulige uger. 

 

Som tidligere skal du angive 6 ønsker med tal i prioriteret rækkefølge, hvor 1 er den ferieperiode du 

helst vil have.  Ligeledes skal du angive 6 ønsker for 6. ferieuge, såfremt du ønsker at afholde 6. 

ferieuge. Desuden kan der krydses af, hvis man ønsker at holde de 3 uger sammenhængende 

(vinterferie og 6. ferieuge). Hvis 3 ugers sammenhængende ferie er meget vigtigt for dig, bedes du 

også skrive det under ”Evt. bemærkninger”. 

 

Hvis du ønsker at holde vinterferie i sammenhæng med sommerferie, skal dine prioriterede ønsker til 

vinterferie/6. ferieuge ligge i slutningen af april. Du bedes desuden sætte kryds i feltet ”Hvis det er 

muligt, ønsker jeg vinterferie i sammenhæng med sommerferie”. Hvis vinterferie i sammenhæng med 

sommerferie er meget vigtigt for dig, bedes du også skrive det under ”Evt. bemærkninger”. 

 

Vedr. den nye ferielov er det hos AarBus muligt at låne op til 8 feriedage, dog tidligst efter 3 måneders 

ansættelse, således at det er muligt at afvikle 14 dages vinterferie allerede i oktober måned.  

 

Bemærk at man skal have været ansat i AarBus i hele 2022 for at have optjent fuld 6. ferieuge med løn. 

 

Dit ansøgningsskema skal afleveres i en særlig postkasse på chaufførstuen med påskriften 

”ferieønsker” senest søndag d. 2. juli 2023. 

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

 

Tilrettelæggelsen udføres af Planafdelingen. Ferien offentliggøres senest fredag d. 25. august 2023. 

 

Kontakt Planafdelingen på 41916011 ved spørgsmål ang. vinterferie og 6. ferieuge 2023/24. 

 

Planafdelingen 13.03.2023 


