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Feriepolitik for Klinisk Institut, Aalborg Universitet 
 
 
 
Følgende feriepolitik er gældende for Klinisk Institut på Aalborg Universitet og er aftalt i samarbejde 
mellem ledelsen og instituttets samarbejdsudvalg og institutråd. 
 
Politikken træder i kraft per 1. oktober 2016. 
 
Der henvises indledningsvist til generel info omkring fridage på Aalborg Universitet, som fremgår af 
AAU Håndbogen – Generel info omkring fridage. 
 
Bemærk desuden, at studentermedhjælpere (ansat med mindre end 8 timer om ugen i gennemsnit), 
kliniske lærere og eksterne lektorer ikke optjener ferie eller særlige feriedage på regulær vis, men i 
stedet modtager et tillæg til deres timesats som deres feriekompensation. Dette fremgår af 
medarbejderens ansættelsesbevis. 
 
 
 
Almindelig ferie 
Der henvises overordnet set til de generelle regler for ferie på Aalborg Universitet, som fremgår af 
AAU Håndbogen – Generelle regler for ferie. Bemærk desuden, at studentermedhjælpere (ansat 
med mindre end 8 timer om ugen i gennemsnit), kliniske lærere og eksterne lektorer ikke optjener 
ferie på regulær vis, men i stedet modtager et tillæg til deres timesats som deres 
feriekompensation. Dette fremgår af medarbejderens ansættelsesbevis. 
 
Det er ledelsen på Klinisk Instituts holdning, at ferie er optjent med det formål at skulle afholdes.  
 
Derfor henstilles der til, at alle medarbejdere afholder den ferie de har ret til, herunder især 3 ugers 
sammenhængende sommerferie i hovedferieperioden (1. maj til 30. september). Det er dog 
ledelsens holdning, at hvis man ikke har optjent retten til lønnet ferie i fuldt omfang, har man ikke 
pligt til at afholde mere ferie, end det man har optjent, men man har altid ret til dette mod løntræk. 
Dette gælder både hovedferie og restferie. 
 
Placeringen af ferie skal ske under størst mulig hensyntagen til instituttets drift og opgaveløsning, 
og hvis en ønsket placering af hovedferie ligger udenfor den ovennævnte hovedferieperiode, skal 
dette godkendes skriftligt af ledelsen (institutleder, koordinerende klinisk professor, klinisk professor 
eller administrationschef afhængig af daglig reference). 
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Hvis ikke hovedferien er registreret enten som afholdt, eller planlagt afholdt, per den 1. oktober, 
skal der indgås særskilt aftale mellem medarbejder og leder, indeholdende en plan for afholdelsen 
af denne. 
 
Hvis det ikke er muligt/ønskeligt for medarbejderen at afholde hele sin ferie i det indeværende 
ferieår, kan der træffes aftale om overførsel af op til 1 ferieuge (5 feriedage) til det kommende 
ferieår. Restferie udover denne uge, må betegnes som værende tabt, med mindre der foreligger helt 
særlige og ekstraordinære forhold, som institutlederen skriftligt har godkendt, eller der er tale om 
feriehindring. I førstnævnte tilfælde kan der undtagelsesvist ske overførsel af mere end 1 ferieuge, 
eller udbetaling af restferie. Ligeledes ved feriehindring kan der, jf. de gældende regler herfor, ske 
overførsel/udbetaling på særlige vilkår. 
 
 
 
Særlige feriedage (6. ferieuge) 
Der henvises overordnet set til de generelle regler for særlige feriedage på Aalborg Universitet, som 
fremgår af AAU Håndbogen – Generelle regler for særlige feriedage. 
 
Det er ledelsen på Klinisk Instituts holdning, at optjente særlige feriedage som udgangspunkt bør 
afholdes i det ferieår de vedrører. 
 
Hvis det ikke er muligt/ønskeligt for medarbejderen at afholde de særlige feriedage i det 
indeværende ferieår, kan der træffes aftale med ledelsen (institutleder eller administrationschef) om 
enten overførsel eller udbetaling af værdien af de resterende særlige feriedage. Bemærk i den 
forbindelse, at ikke-afholdte og ikke-overførte særlige feriedage automatisk udbetales efter 
ferieårets udløb. 
 
 
 
 
Ferieregistrering 
Hvordan registrering af ferie foregår kommer an på om man som medarbejder har dobbelt 
ansættelse (dvs. samtidig ansættelse ved Region Nordjylland) eller ej.  
 
Medarbejdere med dobbelt ansættelse ved både Region Nordjylland og Klinisk Institut: 
Medarbejdere, som er ansat ved Region Nordjylland, samtidig med sin ansættelse ved Klinisk 
Institut, skal udelukkende indberette ferie til sin primære arbejdsgiver (Region Nordjylland). 
Instituttet har lavet en aftale med regionen om adgang til ferieoplysninger for disse medarbejdere, 
og får derfor indsigt i ferieafholdelsen herigennem. Hovedreglen for disse medarbejdere er derfor, at 
når man holder ferie fra sin regionale ansættelse, så gør man det også fra sin universitære 
ansættelse samtidig. Ferieregistreringen ved Klinisk Institut vil derfor være en kopi af den 
registrerede ferie ved regionen. 
 
Registreringen af ferie følger de gældende regler og deadlines ved Region Nordjylland. 
 
Hvis man ikke afholder ferie ”samtidig”, er det medarbejderens eget ansvar at sikre alternativ 
indberetning af ferieafholdelsen ved Klinisk Institut til instituttets HR funktion (se kontakt-info på 
instituttets hjemmeside). 
 
Hvis man derfor ikke foretager nogen indberetning, vil ferieregistreringen ved Klinisk Institut blive en 
kopi af den registrerede ferie ved regionen. 
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Medarbejdere kun med ansættelse ved Klinisk Institut: 
Indberetning af ferie skal ske rettidigt (dvs. gerne før, men seneste 14 dage efter, afholdelse af 
ferie) og meldes til instituttets HR funktion (se kontakt-info på instituttets hjemmeside). 
Medarbejdere i København indberetter til den lokale sekretær. 
 
 
 
For begge grupper gælder det, at der op til ferieårets afslutning kan være andre deadlines end 
ovennævnte, herunder krav om indberetning før feriens afholdelse hvis sidstnævnte strækker sig 
over den centrale administrations deadline for indberetning af hensyn til lukning af ferieåret. I 
tilfælde af disse ændrede krav, vil der blive meldt særskilt ud herom. 
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