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Vedr. løntræk i uge 28, 29 og 30 for nyere ansatte  

 

Foreningen vil bede jer om at gøre nyere ansatte kolleger opmærksomme på, at de 

kan blive trukket i løn i uge 28, 29 og/eller 30, hvor der er kollektiv ferielukket på 

skolerne. Reglerne i denne sommerferie er anderledes, end de plejer på grund af 

overgangsordningen, inden den nye ferielov træder i kraft 1. september.  

 

Ferie optjent i kalenderåret 2019 deles i to perioder. Feriedage for ansættelsen 1. 

januar til 31. august 2019 kan afholdes i juli 2020, feriedage optjent fra 1. septem-

ber 2019 til 31. december 2019 er blevet indefrosset i feriefonden. Man kan i nog-

le tilfælde hæve feriepengene i feriefonden. Du kan se i skemaet herunder, hvor 

mange dage det drejer sig om. Denne aftale blev indgået i forbindelse med den nye 

ferielov og har intet at gøre med den nuværende politiske diskussion om udbeta-

ling af feriefondsmidler. 

 

Ansat i 2019 Dage med 

løn i uge 28, 

29 og 30 i 

juli 2020 

Indefrosne 

feriepenge i 

dage 

Kan hæve fe-

riepenge i fon-

den 

Feriedage med 

løn i alt 

1.Januar  16,64  0 16,64 

1.Februar 14,56  0 14,56 

1.Marts 12,48  0 12,48 

1.April 10,4  0 10,04 

1.Maj 8,32  8,32 16,64 

1.Juni 6,24  8,32 14,56 

1.Juli 4,16  8,32 12,48 

1.August 2,08  8,32 10,4 

1.September 0 8,32 8,32 8,32 

1.Oktober 0 6,24 6,24 6,24 

1.November 0 4,16 4,16 4,16 

1.December 0 2,08 2,08 2,08 

 

For at have ret til løn i hele ferien (15 dage = 3 uger) skal man altså have været 

ansat i hele 2019. 

 



 

Dagpenge: 

Du vælger selv om du vil hæve feriemidler i fonden. Er du medlem af a-kassen, 

kan du melde dig ledig og få dagpenge, hvis du ikke holder ferie men er til rådig-

hed for arbejdsmarkedet. Det er ikke en betingelse, at du først har hævet dine fe-

riefondsmidler. Hvis du er nyansat og har feriekort fra andet arbejde, skal det bru-

ges i forbindelse med ferien.  

Du kan se flere oplysninger på Lærernes a-kasses hjemmeside: 

 

Da løntrækket først foretages efter ferien, har foreningen erfaret, at nogle med-

lemmer ikke har fået meldt sig ledige rettidigt, og de har derfor mistet retten til 

dagpenge. Husk derfor at melde dig ledig senest om morgenen den første ledig-

hedsdag. De feriedage, du har optjent løn til afholdes først. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bente Grønbæk Bruun 

 

https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/

