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Ferieforklaring
Optjening af ferie sker fra 1. september til og med 31. august året efter.
Afholdelse sker fra 1. september til 31. december året efter.
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Fiori vil altid vise hvor meget ferie du optjener i “åbningsvinduet”. Lige nu går
dette til 30. april 2022. Hvis man ikke har søgt noget ferie fra 1. januar til og
med udgangen af april 2022, vil der nu stå 21,64 dage på den saldo, som har
udløb den 31. december 2022. (Ny ferie)
21,64 er summen af 2,08 dages optjening pr. måned (september 2021 til og med
april 2022) = 8 x 2,08 = 16,64. Til dette tal skal lægges de 5 dage, som DSB har
besluttet at “låne” alle medarbejdere pr. 1. september. Dette summet op giver så
21,64 dage. De 5 dage bliver “tilbagebetalt” over ferieåret, således vi stadig har
25 feriedage.
Fra 1. september til 31. december har vi 2 feriesaldi. Ny og gammel ferie.
Søger du ferie i indeværende år, så skal systemet automatisk trække den gamle
ferie. Søger du ferie, eksempelvis i uge 9 i 2022 nu, vil ferien blive trukket fra
den nye ferie, selvom du har gammel ferie stående.
Vi er i gang med at undersøge om DSB’s systemer lever op til ovenstående.
DSB tilbyder, at man kan få overført op til 5 dage fra gammel ferie til ny. Dette
kræver en aftale, som du skal indgå med din nærmeste leder. Hvis ikke du har
lavet en aftale om overførsel i løbet af december måned, bliver eventuelle
restferiedage udbetalt. Alt over 5 dage går tabt og her er DSB påtvunget at
overføre til feriefonden. Hold øje med mail fra DSB omkring evt. overførsel.
Har man været forhindret i at holde ferie grundet sygdom eller andre
tvingende omstændigheder, gælder ovenstående ikke. Så kan man få overflyttet
mere. Det er igen egen leder, som skal hjælpe i sådanne tilfælde.
Husk, at den saldo du har på ny ferie, skal bruges til hovedferien i sommeren
2022, så du skal være varsom med at bruge for meget.

