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Orientering til ansatte i områderne om den nye ferielov 

 

Med indførelsen af den nye ferielov 1. september 2020 optjener og afholder man 

ferie indenfor samme periode. Ferieåret går fra 1. september til 31. august, dog 

med mulighed for at afholde ferien frem til 31. december. Man optjener ret til ferie 

med løn i 2,08 dage pr. måneds ansættelse. 

 

Man kan afholde ferien i måneden efter den er optjent. Dvs. man vil kunne holde 2 

dages ferie i oktober måned.  

I den nye ferielov er der mulighed for at holde forskudsferie, dvs. man kan holde 

ferie med løn, inden alle feriedagene er optjent. Dette forudsætter en aftale med 

lederen. Det er ikke muligt at indgå kollektiv lokalaftale om dette, så det skal 

aftales individuelt mellem den enkelte ansat og lederen. Hvis arbejdspladsen ikke 

har lavet en formular kan vedlagte bilag bruges. 

 

Hvis man ønsker at holde en uges efterårsferie i oktober, skal der derfor indgås en 

aftale med lederen om forskudsferie. 

Lederen kan også vælge at give de ansatte mulighed for efterårsferie ved at der 

udarbejdes en vejledning om dette, og den enkelte ansatte kan derefter 

tilkendegive skriftligt om de ønsker dette. 

 

Der er stadig ret til 3 ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. 

september.  

 

Er man ansat i hele ferieåret 1. september til 31. august, kan man afholde 5 ugers 

ferie med løn. 

 

Er man ansat senere end 1. september kan man enten vælge kun at afholde det 

antal feriedage, man har optjent løn til. Holder man alle 5 uges ferie, vil der være 

løntræk for de dage, man ikke har optjent. Har man været ansat et andet sted 

inden, vil man have feriepenge derfra, der kan bruges i dagene med løntræk. Som 

udgangspunkt skal feriedagene optjent i anden ansættelse bruges først. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bente Grønbæk Bruun 


