
Fridage mv. på Århus Statsgymnasium: 

Tekst Lærere Sekretærer Pedeller 

Søgnehelligdage* Fri med løn Fri med løn Fri med løn 

Anden frihed 1.maj: Mulighed for fritagelse for 

arbejde mod løntræk eller som afspad-

sering i den udstrækning tjenesten 

tillader det.  

Grundlovsdag: Typisk lukkedag, 

hvor lærere efter eget valg har mulig-

hed for at afspadsere. 

Juleaftensdag og nytårsaftensdag: 

Lukkedage, hvor lærere efter eget valg 

har mulighed for at afspadsere. 

 

1.maj: Mulighed for fritagelse for 

arbejde mod løntræk eller som afspad-

sering i den udstrækning tjenesten 

tillader det.  

Grundlovsdag: Typisk lukkedag, 

hvor sekretærerne afspadserer i hen-

hold til arbejds- og mødeplan for det 

pågældende år.**  

Juleaftensdag og nytårsaftensdag: 

Lukkedage, hvor sekretærerne afspad-

serer i henhold til arbejdsplanen for 

det pågældende år.  

 

1.maj: Mulighed for fritagelse for 

arbejde mod løntræk eller som af-

spadsering i den udstrækning tjene-

sten tillader det.  

Grundlovsdag: Typisk lukkedag, 

hvor pedeller efter aftale med nær-

meste leder har mulighed for at af-

spadsere.  

Juleaftensdag og nytårsaftensdag: 

Lukkedage, hvor pedeller har fri 

uden løntræk. Kutyme begrundet i 

krav om stor fleksibilitet i forhold til 

øvrige lukkedage, hvor lærere og 

sekretærer ofte har mulighed for at 

afspadsere.  

Særlige anlednin-

ger 

Fx dødsfald, begravelse og andre helt 

ekstraordinære private forhold – der 

kan efter konkret vurdering og aftale 

med nærmeste leder bevilges tjeneste-

frihed med løn. 

Fx dødsfald, begravelse og andre helt 

ekstraordinære private forhold – der 

kan efter konkret vurdering og aftale 

med nærmeste leder bevilges tjeneste-

frihed med løn. 

Fx dødsfald, begravelse og andre helt 

ekstraordinære private forhold – der 

kan efter konkret vurdering og aftale 

med nærmeste leder bevilges tjene-

stefrihed med løn. 

Private formål Der kan bevilges tjenestefrihed uden 

løn. 

Der kan bevilges tjenestefrihed uden 

løn. 

Der kan bevilges tjenestefrihed uden 

løn. 

Jubilæum Der ydes en fridag med løn. Der ydes en fridag med løn. Der ydes en fridag med løn. 

Barns 1. og 2. 

sygedag 

Der kan i fornødent omfang gives hel 

eller delvis tjenestefrihed med løn til 

pasning af sygt barn, når forholdene på 

tjenestestedet tillader det. 

Der kan i fornødent omfang gives hel 

eller delvis tjenestefrihed med løn til 

pasning af sygt barn, når forholdene på 

tjenestestedet tillader det. 

Der kan i fornødent omfang gives hel 

eller delvis tjenestefrihed med løn til 

pasning af sygt barn, når forholdene 

på tjenestestedet tillader det. 

Omsorgsdage Fridage med løn iht gældende regler. Fridage med løn iht gældende regler. Fridage med løn iht gældende regler. 

Barsel, adoption Frihed med/uden løn iht gældende 

regler 

Frihed med/uden løn iht gældende 

regler 

Frihed med/uden løn iht gældende 

regler 



Orlov Der kan efter konkret vurdering og iht 

gældende regler bevilges orlov, som 

typisk vil være uden løn. 

Der kan efter konkret vurdering og iht 

gældende regler bevilges orlov, som 

typisk vil være uden løn. 

Der kan efter konkret vurdering og 

iht gældende regler bevilges orlov, 

som typisk vil være uden løn. 
*Søgnehelligdage: Når følgende helligdage falder på en hverdag:1. januar, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, store bededag, Kristi Himmelfartsdag, pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. 
**Arbejds- og mødeplan plan laves for et skoleår af gangen. Den årlige arbejdstid divideres med det konkrete antal arbejdsdage i det pågældende år. I skoleåret 2014/15 svarer fuld tid til ca. 41 timer pr. uge, 

idet der forlods er indlagt et antal afspadseringsdage. 


