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Til månedslønnede medarbejdere ved Institut for Biologi (VIP, TAP, ph.d., både  

ordinært og eksternt finansierede) 

Registrering af ferie for ferieåret 1. september 2022 – 31. august 2023 og af særlige 

feriedage for perioden 1. maj 2022 - 30. april 2023 

Den 1. september 2022 starter det nye ferieår 2022/2023. Der optjenes 2,08 feriedag 
pr. måned, dvs. 25 feriedage i alt i perioden 1. september 2022– 31. august 2023. Fe-
riedagene kan afvikles i perioden 1. september 2022 – 31. december 2023 (16 måne-
der).  
 
Derudover optjenes 5 særlige feriedage i kalenderåret. De særlige feriedage optjent i 
2021 kan afvikles i perioden 1. maj 2022– 30. april 2023.  
 
På AU’s hjemmeside medarbejdere.au.dk her under ”Min profil” øverst til højre kan 
du logge ind og se, hvor meget ferie du har registeret, løbende har optjent og kan af-
vikle hver måned i ferieåret.   
 
På Institut for Biologi forhåndsregistrer vi din ferie for det kommende ferieår på føl-
gende datoer:  
 

Ferie: 

• 3 uger i juli 2023 (uge 28-30) 

• 1 uges efterårsferie 2023 (uge 42) 

• 1 uges ferie omkring jul og nytår 2023 (22.- 23. december og 27. – 29. decem-

ber) 

 

Særlige feriedage: 

• 2 dage i vinterferien 2023 (13.-14. februar) 

• 3 dage før påsken 2023 (3.-5. april) 
 
Hvis du allerede nu ved, at du har andre ønsker, er der vedlagt et ferieskema. I ske-
maet kan du anføre dine ønsker til tidspunkt for afvikling af ferie og særlige feriedage 
i 2023. 
 
Du kan udfylde vedlagte skema og fremsende det til sekretariatet med kopi til nær-
meste leder senest den 30. september 2022 til: Julie Frydenlund Christensen på 
jfc@bio.au.dk  

https://medarbejdere.au.dk/
mailto:jfc@bio.au.dk
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Hvis du har optjent fuld ferieret, men ikke eller kun delvist udfylder skemaet inden 

fristen, vil dine 25 ordinære feriedage og 5 særlige feriedage blive registreret til af-

holdelse i de ovenfor nævnte perioder.  

 

Vær opmærksom på, at ferietidspunkterne efter den 30. september 2022 som ud-

gangspunkt betragtes som fastlagt. Der kan naturligvis efterfølgende aftales ændrin-

ger i den fastlagte ferie med nærmeste leder, men sekretariatet skal (med kopi til 

nærmeste leder) have besked om ændringer senest inden udgangen af den måned, 

hvor den fastlagte ferie er registeret. Ellers betragtes ferien som afholdt. Ved æn-

dringer skal det oplyses på hvilke datoer ferien ønskes afholdt. Det er som udgangs-

punktet ikke muligt at overføre ferie til næste ferieår.   

 
Eventuelle spørgsmål er velkomne og kan rettes til Maya Jepsen på maj@au.dk.  
 
Med venlig hilsen  
 
Hans Brix  
Institutleder 
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