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Samtidighedsferie i AUHRA 



Samtidighedsferie (STF) 

Samtidighedsferie betyder, at udenlandske medarbejdere kan afholde ferie samti-

dig med eller inden, den er optjent. 

Hvis medarbejderen har valgt samtidighedsferieordningen, vil oversigtsbilledet 

(Ferie og omsorgsdage) altid starte med fane Samtidighedsferie. 

I oplysningensdelen kan det ses i gruppefeltet (1), at medarbejderen har Samtidig-

hedsferie, og at der er flueben i Samtidighedsferie (2). 

Oplysningsdelen 



Fanebladet indeholder hele samtidighedsferieperioden, max. 5 år. (Se stort billede) 

1. Medarbejderen har her kontrakt på 2,5 år løbende over 3 kalender år. 

2. Medarbejderens rest ferie til og med indeværende år viser, hvor mange dage 

medarbejder ikke har brugt indtil videre. (Året er pt. 2014, så restferie er A+B) 

3. Hele perioden er beregnet med forventet optjening  

4. En aktuel optjening, hvor man hver måned får tildelt feriedage 

5. Registreret ferie i kalender året kan ses som afholdt. 

6. En medarbejder på STF kan max akkumulere 75 feriedage - herefter bortfalder 

de ældste optjente feriedage. 
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Faneblad - Samtidighedsferie 

Spørgsmål 

Kan en medarbejder på STF afholde mere end 25 feriedage på et år? 

Ja, det er frit for en medarbejder på STF at afholde alle feriedage på én gang eller 

dele alle dage i to.  

F.eks. kan medarbejderen i dette tilfælde afholde alle 62,48 (svarende til 2,5 års op-

tjening) feriedage på et tidspunkt i 2013, 2014 eller 2015, selvfølgelig efter aftale 

med medarbejderens leder. 

Skal jeg som administrator overføre feriedage til det efterfølgende kalenderår ? 

Nej, en adm. skal ikke overføre feriedage. En medarbejder på STF kan godt stå i mi-

nus, og det giver ikke ferietræk i lønnen. 

A B 



Indgår medarbejdere på STF i masseregistrering i AUHRA? 

Nej, medarbejdere på STF indgår ikke i masseregistrering, men på udskriften står de 

på en liste, som medarbejdere der manuelt skal ferieregistreres. 

Skal medarbejdere på STF holde ferie som vi andre? 

Ja, de skal så vidt muligt følge den almindelige ferieafholdelse på instituttet, men 

kan aftale andre ferieperioder med lederen f. eks. ved en længere ferie i hjemlan-

det. 

Skal vi registrere en speciel ferietype for medarbejdere på STF 

Nej, det er den almindelige ferietype, der bruges i fraværsregistreringsbilledet. 

Bortfaldet, hvad betyder det ? 

En medarbejder på STF kan max have 3 års optjening, der ikke er afholdt, dvs. 75 

feriedage. Herefter begynder de først optjente feriedage (de ældste) at bortfalde. 

Men det kræver en kontrakt på over 3 år.  

Kan en medarbejder skifte ordning? 

En medarbejder, der opfylder betingelserne og har valgt STF ordningen i sin kon-

trakt, kan ikke skifte ordning. 

Hvad med de særlige feriedage ? 

De særlige feriedage følger de almindelige regler for optjening og afholdelse. 

STF vedrører kun, det vi kalder ordinær eller almindelig feriedage, dvs. 25 feriedage. 

Opmærksomhedspunkter 

Som administrator er det vigtigt at følge med i ferieafholdelsen for medarbejdere 

på STF.  

Adm. skal sikre, at ferien løbende bliver brugt. 

Hold øje med feltet ”Restferie t. o. m. indev. år” (se punkt 2), dvs. den ferie der ikke er 

afholdt, til og med indeværende kalenderår, ikke er for stor og gerne går i nul.  

Fratrædelse og samtidighedsferie 

Meningen med STF er, at en medarbejder har haft mulighed for at afholde ferie 

med løn, og derfor skal alt STF (ferie), så vidt muligt være afholdt ved fratrædelse. 

Herved sparer instituttet penge ved ikke at skulle udbetale feriepenge. 

Bemærk  

Hvis en medarbejder efter endt STF ordning, overgår til almindelige vilkår, skal adm. 

være opmærksom på at ”gemme” feriedage (max 25) til den nye ansættelse ellers 

har medarbejderen ingen feriedage før næste ferieår, kun særlige feriedage. 

Læs mere om STF på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/

samtidighedsferie/ eller http://www.au.dk/auhra  
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