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Ny ferielov i forhold til skolerne?
• Det afventer vi og det kan I forvente fra os?

• Her er hvad vi afventer?
• Statens ferieaftale

• Ved overenskomstforhandlinger i forsommeren 2018 aftalte Moderniseringsstyrelsen og 
de faglige organisationer, at der skulle udarbejdes en ny ferieaftale for staten med 
tilhørende vejledning. 

• Særlige feriedage

• Det er endnu uvist, hvornår den nye ferieaftale for staten ligger klar. 

• Organisationsaftalen 
• En ændring af lærernes ferieplacering i organisationsaftalen forventes.

• Hvad kan I forvente af os?
• Vejledning om den nye ferielov



Nuværende ferielov

• Nuværende ferielov = forskudt ferie. 

• Det betyder, at lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 
31. december og afholder ferien fra 1. maj til 30. april året efter. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet



Overgangsordning

• Fra den 1. januar - 31. august 2019 optjenes den ferie, som kan afholdes 1. maj -
31. august 2020.

• Fra den 1. september 2019 - 31. august 2020 optjenes den ferie, som indefryses.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet



Hvad sker der fra den 1. januar 
2019 - til 31. august 2019?

• Optjeningsåret, der starter den 1. januar 2019, forkortes 
og slutter allerede den 31. august 2019. 

• Det betyder, at der optjenes færre feriedage end hidtil, 
da optjeningsperioden kun er 8 måneder langt. 

• Det vil sige, at der i perioden fra den 1. januar 2019 til 
den 31. august 2019 optjenes 16,64 feriedage (2,08 
feriedage x 8 mdr.). 

• Den optjente ferie kan afholdes fra den 1. maj 2020 og 
indtil den 31. august 2020.



Hvad skal I huske på?

• Først til sommeren 2020 vil l kunne mærke til 
overgangsordningen. 

• Skolen skal her være opmærksom på, at for de ansatte 
som normalt holder 4 eller 5 ugers sommerferie i 
juli/august måned 2020 vil der ikke være optjent nok 
antal feriedage til det. 

• Vi forventer ændringer af lærernes ferieplacering i 
organisationsaftalen. Moderniseringsstyrelsen og LC 
kommer med en udmelding herom, hvornår den 
kommer er endnu uvist. 



Hvad sker der fra den 1. september 
2019 til 31. august 2020?

• I perioden optjenes 25 feriedage, som 
”indefryses”. 

• Det betyder, at feriedagene hverken kan 
afholdes eller udbetales. Først når den ansatte 
forlader arbejdsmarkedet kan de opsparet 
feriedage udbetales.    



Samtidighedsferie

• Ny ferielov = samtidighedsferie. 
• Samtidighedsferie betyder at ansatte, i udgangspunktet, optjener og afholder 

sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. 
august. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet



Samtidighedsferie

• Optjening og afholdelse

Optjeningsmåned Feriedage til afholdelse

September 0,00

Oktober 2,08

November 4,16

December 6,24

Januar 8,32

Februar 10,40

Marts 12,48

April 14,56

Maj 16,64

Juni 18,72

Juli 20,80

August 22,88

September 24,96



Samtidighedsferie - ferieafholdelsesperioden

• Lønmodtageren har dog mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 
måneder, så der er 16 måneder til at afholde ferien i 
(ferieafholdelsesperioden). 

• Det giver den enkelte øget fleksibilitet til at afholde ferien.



Samtidighedsferie - ferieafholdelsesperioden

1. September

Januar

31. december

Yderligere 4 måneders
ferieafholdelsesperioden

Årshjul for optjening og 
afholdelse af ferie

Juli


