Præsters frihed generelt:
 Der skal foreligge klar aftale om dækning ved kollega før ferie indberettes og afholdes.
 Ferie, særlige feriedage, friweekends, erstatningsfridage og søgnefridage skal
indberettes i fraværssystemet ellers er ferien/fridagene ikke lovligt afholdt.
 Provstiet indberetter ved henvendelse tjenestefri, sygdom og kurser
 Hvis man skal udføre tjeneste på sin faste ugentlige fridag, erstattes fridagen med en
anden fridag inden for samme eller efterfølgende måned under forudsætning af, at
provsten er ansøgt om den ordinære fridags bortfald og årsagen hertil –inden den
ordinære fridags begyndelse. Dette gælder også hvis man har højtidsgudstjenester på
sin faste fridag. I akutte sager kan fridagen dog godkendes efterfølgende.

6 ugers ferie (består af 5 ugers ferie + 1 uges særlige feriedage), (følger ferieåret,
som går fra 1. maj til 30. april det følgende år. OBS dette ændres i 2020)
 Der optjenes 2½ dages ferie for hver måneds ansættelse i det foregående kalenderår.
 Præster har en 6 dages arbejdsuge som mange andre, der er ansat i Folkekirken.
 I hver ferieuge indgår derfor 6 arbejdsdage og 1 fridag, i alt 7 kalenderdage.
 Ferie afholdes i hele uger, men kan efter aftale deles op i enkelte dage.
 Hovedferien skal så vidt muligt gives og afholdes samlet i perioden 1. maj – 30.
september.
 Ansøgning om hovedferie, skal være indtastet i fraværssystemet senest 2 måneder før
feriens påbegyndelse.
Nyansatte præster, der ikke har optjent fuld ferie med løn, har ret (men ikke pligt) til at holde
5 ugers ferie, men der sker løntræk, hvis ferie med løn ikke er fuldt optjent.
Restferie:
 Restferie kan kun overflyttes til efterfølgende ferieår, hvis der har været
ferieforhindringer.
 Ved anmodning om overflytning, skal det angives hvornår ferien afholdes.
 Hvis der ikke er vægtige begrundelser for ferieoverførsel, bliver eventuel restferie (af
provstikontoret) skrevet ind i fraværssystemet til afholdelse i slutningen af april måned.
 Særlige feriedage udbetales ikke i Haderslev stift!

6 fri-weekends (følger kalenderåret, 1. januar – 31. december )
Der optjenes en fri-weekend pr. 2 måneder i kalenderåret.
Omfatter en hel lørdag og en hel søndag.
Ikke afholdte fri-weekends kan ikke overføres til næste år.

7 søgnefridage (følger kalenderåret, 1. januar – 31. december)
 Der optjenes 0,584 dag pr. måned.
 Afholdes på hverdage. 1 af søgnefridagene kan dog afholdes på en lørdag.
 Kan tages samlet eller delt, evt. i forlængelse af fri-weekend eller ferie.
 Ikke afholdte fridage kan ikke overføres til næste år.
 I Aabenraa provsti anmodes præsterne om at fordele dagene over året af hensyn til
kolleger

Efteruddannelse og efterfølgende friweekend
 I forbindelse med efteruddannelse, er der ikke lovhjemmel for ikke at varetage et
eventuelt bryllup eller en begravelse dagen efter hjemkomsten.
 I forbindelse med efteruddannelse kursus 1 og 2 er der en friweekend efter kurset Friweekenden bedes indtastet i fraværssystemet.
Prædikenfrie søndage:
 Prædikenfrie søndage er ikke fridage, og man skal stå til rådighed.
 Der gøres opmærksom på, at såfremt en fridag afholdes en lørdag med efterfølgende
prædikenfri søndag, kan søndagen ikke betragtes som fridag!

