Retningslinjer vedrørende tjenestefrihed
Ferie
Lærernes ferie afholdes normalt fra mandag efter dimissionen og 5 uger frem. Der kan individuelt
aftales en anden placering af ferien, hvis feriedagene placeres udenfor elevernes undervisningstid
(dvs. i sommerferien, efterårsferien, juleferien, vinterferien eller påskeferien) og feriens placering er
foreneligt med skolens drift.
Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i
perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). Hvis læreren har optjent mindre end 15 dages
ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.
Det er ikke tilladt at påtager sig andet lønnet arbejde i ferien.

Særlige feriedage (ferie-fridage)
Ansøgning om feriefridage sendes til nærmeste leder. Ansøgningerne skal sendes i god tid, og
fristen må normalt ikke være under en måned. Hvis ikke feriefridagene er placeret senest 1. januar,
placeres dagene administrativt i uge 8.
Nærmeste leder vurderer ansøgningen. Der gives normalt ikke feriefridage når læreren har
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Samtidig skal årsnormerne i fagene kontrolleres. Hvis feriefridagenes placering giver problemer
med årsnormen, skal der tages stilling til, hvordan årsnormerne kan nås.
Feriefridagene skal placeres som i en gennemsnitsuge og på hele dage. Det betyder, at en lærer i en
uge med to skemafrie dage normalt ikke kan få de tre dage fri, så der samlet er en uges frihed. Hvis
læreren ønsker en uges frihed, skal der anvendes fem feriefridage.
Skemalægger vil normalt kunne fylde hullerne i skemaet ud, hvis dagene er lagt ind mindst en
måned før afholdelsen. Der kan dog være særlige forhold der skal tages hensyn til.
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Barns 1. og 2. sygedag
En medarbejder kan få fri (tjenestefrihed med løn) til at passe et sygt, mindreårigt, hjemmeværende
barn på dets 1. og 2. sygedag, når hensynet til barnet gør det nødvendigt, og forholdene på
tjenestestedet tillader det. Afgørende er, at der er et pasningsbehov, der ikke kan løses på anden
måde.
Et barn er mindreårigt, når det er under 18 år og hjemmeboende.
Ved barnets 1. sygedag forstås barnets 1. reelle sygedag. Ved barnets 2. sygedag forstås den
kalenderdag, der ligger i forlængelse af 1. sygedag. En ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag
uanset om vedkommende har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to
dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den
2. dag.

Omsorgsdage
Ansøgning om omsorgsdage sendes til nærmeste leder. Ansøgningerne skal sendes i så god tid som
muligt. Men der er ikke faste frister, da omsorgsdage kan tages med dags varsel, hvis man f.eks.
ikke har pasningsmulighed til barns 3. sygedag eller andet akut behov. I de tilfælde hvor
nedenstående aktiviteter kan tilgodeses i forhold til placering af omsorgsdage, bør dette tilstræbes:
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En medarbejder har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor
barnet fylder 7 år (i alt 16 dage). Der gælder ingen særlige betingelser om anvendelsesformål for
omsorgsdage. Dagene kan holdes, når der konkret er behov for det, f.eks. i forbindelse med barnets
sygdom, institutionsstart, lægebesøg og lignende.
Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb og kan ikke udbetales. Dog kan der
ske overførsel til det følgende kalenderår af:
 omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget
 omsorgsdage, som den ansatte er forhindret i at bruge, fordi den pågældende holder barsels-,
adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.
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Tjenestefrihed i forbindelse med mærkedage mv.
A. Festligheder:
Jobrelaterede:
Ved eget 25, 40 eller 50 års jubilæum er dagen tjenestefri
Private:
Ved egen 50, 60 eller 70 års fødselsdag er dagen tjenestefri.
Ved eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup er dagen tjenestefri.
Kompensation gives ikke, såfremt de ovenfor anførte begivenheder falder uden for den
pågældendes normale arbejdstid, d.v.s. arbejdsfri lørdage, søndage, søgne-helligdage eller ferier.

B. Sygdom og lignende:
Til nødvendige læge-, tandlæge- og specialist konsultationer, hvor sådanne kun kan finde sted i
arbejdstiden gives frihed i rimelig fornødent omfang (max. 1 dag ved den enkelte konsultation
/behandling).
Ved ægtefælles eller barns alvorlige sygdom med deraf følgende hospitalsindlæggelse gives frihed i
rimelig fornødent omfang.
Hospitalsbesøg ved ægtefælles, barns, forældres eller anden nær slægtnings alvorlige sygdom
(sygehuset har tilkaldt de pårørende) gives frihed i rimeligt omfang.
C. Dødsfald – begravelse:
Ved ægtefælles død og begravelse gives frihed i rimeligt omfang (max. 1 uge i alt under
hensyntagen til evt. rejsetid).
Ved slægtninges død og begravelse (ved slægtninge forstås personer i ret op- og nedstigende linje)
gives frihed i rimeligt omfang (max. 1 uge i alt under hensyntagen til evt. rejsetid).
Ved svigerforældres og svigerbørns død og begravelse gives frihed i rimeligt omfang (max. 3 dage
i alt under hensyntagen til evt. rejsetid).
Ved broders og søsters og svogers og svigerindes død og begravelse gives frihed i rimeligt omfang
(max. 3 dage i alt under hensyntagen til evt. rejsetid).
Ved medarbejders begravelse. Passende repræsentation aftales i det enkelte tilfælde. Fornøden
frihed på begravelsesdagen.
D. Diverse:
Flytning.
Max. 1 dag.
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Tjenestefrihed uden løn
Aktiviteter inden for det gymnasiale område
Der kan normalt bevilges tjenestefrihed uden løn til udførelse af opgaver indenfor det gymnasiale
område hvis tjenesten tillader det. Det kan være opgaver som f.eks.






Kursusledelse i forbindelse med gymnasierelevante kurser. (f.eks. de faglige foreningers
kurser mv.)
Undervisning på gymnasierelevante kurser (f.eks. de faglige foreningers kurser mv.)
Deltagelse i projekter mv. under undervisningsministeriet
Undervisning på pædagogikumkurserne
Og lignende aktiviteter i tilknytning til det gymnasiale område

Tjenestefrihed til private aktiviteter
Der kan desuden i helt særlige enkeltstående tilfælde bevilges til tjenestefrihed i forbindelse med
private aktiviteter. Det kan f.eks. være den store ”once in a lifetime”- rejsen, som ikke kan placeres
på andre tidspunkter skoletiden (som f.eks. trekking i Nepal osv.).
Det er en forudsætning, at særlige feriedage er brugt i forbindelse med aktiviteten, at aktiviteten
ikke kan gennemføres i skolernes ferie og at tjenestefriheden er forenelig med skolens drift.
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