
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billund Lærerkreds informerer om de nye ferieregler – Dette er ikke en vejled-

ning, men blot en forenkling som skal hjælpe os alle sammen til, at et indblik i 

hvilken betydning feriereglerne har for os. Der kommer flere informationer i lø-

bet af dette skoleår og så reviderer vi folderen her. Har du spørgsmål, så kontakt 

os gerne. 



De nye ferieregler 

Da de nye ferieregler snart rammer os, kommer der her en lille informationsfol-

der som forhåbentlig kan give dig et lille indblik i reglerne. Folderen er ikke tænkt 

som en vejledning til dig, men mere som et materiale der skal give overblik over 

vores særlige situation i Billund Lærerkreds – Kreds 105. 

Materialet her er lavet ud fra de vejledninger vi har til rådighed nu (august 2019) 

og vi er vel vidende om, at der kommer en mere specifik vejledning ultimo slut 

2019, men vi kan også høre, at der er behov for klarhed over konsekvenserne af 

den nye ferielovgivning for os alle sammen. 

 

Nye ferieregler: Hold ferien samtidigt med du optjener den 

 
 
Hidtil har vi optjent feriepenge i ét kalenderår, og så har vi kunnet holde ferien i 
det følgende ferieår fra 1. maj til 30. april.  
Det ændrer sig fra 1. september 2020. Det nye feriesystem er især en fordel for 
nye på arbejdsmarkedet. I dag kan du som nyuddannet risikere at vente op til 16 
måneder, før du kan holde betalt ferie.  
 

Et nyt ferieår 
De nye regler om samtidighedsferie betyder, at hver gang der er gået en måned, 
har du optjent 2,08 feriedage. Det nye ferieår vil gå fra 1. september til 31. au-
gust. På et år optjener du 25 dage eller 5 ugers ferie - ligesom i dag. 
 



Optjening af ferie  
Ferien optjenes løbende fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder), 
med 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse (som i dag) = 5 uger i alt. 
Lønmodtageren skal have optjent ferien, før den kan holdes, medmindre andet 
aftales med arbejdsgiveren. 
 
Afholdelse af ferie  
Ferien kan holdes i perioden fra 1. september til 31. december året efter (16 må-

neder). Lønmodtageren har som i dag ret til at holde tre ugers sammenhængen-

de ferie (hovedferien) fra 1. maj -30. september. For vores vedkommende er det 

ikke et spørgsmål om hvornår der holdes ferie, de 5 uger er forudbestemt af vo-

res arbejdsgiver, når skolerne holder ferie. 

Din 6 ferieuge er en helt anden sag. Den kan man stadigvæk, i samarbejde med 

arbejdsgiveren – din leder, holde i løbet af skoleåret. 

 

Ferieåret 2019/20  

Ferie, der optjenes i 2018, afholdes i det ’gamle ferieår’ 1.maj 2019 til og med 30. 

april 2020. Det vil sige, at al kollektiv ferielukning for lærere følger normal afvik-

ling i ferieåret 19/20. Det gælder os som holder tre uger i sommer, 1 uge 42, 1 

uge 7. 

 

Overgangsperioden  

Ferie, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, 

”indefryses” og vil blive udbetalt på det tidspunkt, du forlader arbejdsmarkedet.  

 

Den ferie, der optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019 – sva-

rende til 16,7 betalte feriedage – kan afholdes i perioden fra 1. maj til 30. sep-

tember 2020. 

Den 1. september 2020 overgår du til den nye ferieordning og begynder at op-

tjene og afholde samtidighedsferie efter de nye regler. Samtidig har den enkelte 

mulighed for at afholde overført ferie fra tidligere ferieår.  

Når der er ferielukket i sommeren 2020, kan de 16,64 dage holdes. 

Det betyder for os i Billund Lærerkreds at vi kan holde ferie i sommeren 2020 

uden, at vi kommer i underskud.  

 



Et lille billede på hvordan overgangsperioden til den nye ferielovgivning også 

kaldet samtidighedsferie ser ud er 

 

 
Alle som har været på arbejdsmarkedet i længere tid har opsparet ferie eller de 

har ferie til gode. For at undgå, at mange af os får muligheden for at holde over 5 

ugers ferie + 6-ferieuge har man oprettet en særlig feriefond, hvor den ferie du 

har til gode spares op. Den indefryses og kommer til udbetaling, når du går på 

pension. 

 
 

Som du kan se af billedet har du måske ekstra ferie. Det er dette som indefryses. 



Ferieåret 19/20 og overgangsperioden 
Optjeningsåret 2018 har de ansatte optjent ferie på sædvanlig vis. Det betyder, 
at de ansatte har optjent ret til 5 ugers betalt ferie i perioden 1. januar 2018 – 
31. december 2018, som skal afholdes i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020. 
 
Fra optjeningsåret 2019 sker der en ændring, idet ferie optjent i perioden 1. sep-
tember 2019 – 31. august 2020 indefryses. 
 
Fra 1. september 2020 træder de nye ferieregler i kraft, og ferie optjenes heref-
ter med 2,08 feriedag pr. måned, som kan afholdes samtidig, dvs. fra den efter-
følgende måned. 
 

Miniferieår 

Det betyder at man kalder afholdelsen af ferie optjent fra 1. maj til 31. august 

2020 for et miniferieår, hvor vi har optjent 16,64 feriedage. 

I Billund Lærerkreds holder du 15 feriedage i juli måned – så du kommer ud med 

et overskud på 1,64 dage. 

Dog er det sådan, at hvis du er ny på en af skolerne i 2019 og dermed ikke har 
optjent al din ferie, at der gælder nogle få særregler. Der er endnu ikke udkom-
met en bekendtgørelse på området. Du skal som udgangspunkt kontakte Kred-
sen, så skal vi nok hjælpe dig videre. 
 
Samtidighedsferiens indtog 
1. september 2020 begynder samtidighedsferien og du optjener 2.08 feriedage 
om måneden og dermed sparer du op til de kommende ferier. Det skal igen skri-
ves her, at der endnu ikke ligger en vejledning fra KL til kommunerne og dermed 
ingen aftale omkring efterårsferien uge 42. 
 
Men det ligger i aftalen at arbejdsgiveren, hvis denne holder kollektivt ferieluk-

ket, skal give de ansatte (dette gælder de ansatte som har været ansat det fore-

gående ”miniferieår”) betalt ferie på forskud. Hvis du er ansat senere end 1. maj 

2020 kontakt Kredsen. 

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du skifter arbejde af en eller anden 

årsag, når du har fået betalt ferie på forskud, skal du tilbagebetale forskudsferien 

til arbejdsgiveren. 

 

 



Særlige forhold 

Der gælder nogle særlige forhold for jer som ikke har været ansat så længe. Hvis 

du er ansat på en af skolerne efter 1. januar 2019 og er medlem af DLF når du 

måske ikke at optjene hele din ferie. Her skal du kontakte Kredsen i god tid før 

din ferie starter, så vi så vidt muligt kan vejlede dig med hjælp fra hovedforenin-

gen. 

 

Særlig feriegodtgørelse 

Den særlige feriegodtgørelse, som udbetales 1. maj, vil blive udbetalt i 2 rater og 

i 2020 med et lidt mindre beløb pga. en kortere optjeningsperiode og indefrys-

ning til feriefonden. Mere herom senere. 

 

Barsel 

Barsel i perioden september 2019 til august 2020 kan også give nogle særlige 

forhold. Kontakt din leder/skolesekretær om hvor mange feriedage du har op-

tjent og hvis der er udfordringer kontakt Kredsen. 

 

Pension (folkepension) 

Hvis du går på pension i overgangsperioden, bliver der/er der indbetalt feriepen-

ge til feriefonden. Disse indefrosne feriepenge vil ikke blive udbetalt før feriefon-

den er klar til dette. Feriefonden er klar til at udbetale feriemidler første gang i 

oktober 2021 om alt går vel. 

 

Hvis du er i tvivl om et eller andet så spørg din TR på skolen eller giv os et kald på 

Kredsen. 

 

Med venlig hilsen 

Billund Lærerkreds, september 2019. 

 
 
 
 
 
 
 



Links til mere information 
 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/den-nye-ferielov 
 
http://www.xn--forhandlingsfllesskabet-l9b.dk/pjecer/pjecer-i-samarbejde/nye-
ferieregler-i-2020-folder.aspx 
 
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/21915.aspx 
 
http://www.xn--forhandlingsfllesskabet-
l9b.dk/media/1122811/vejl._om_overgangen_til_de_nye_ferieregler-
kommuner.pdf 
 
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/den-nye-ferielov
http://www.forhandlingsfællesskabet.dk/pjecer/pjecer-i-samarbejde/nye-ferieregler-i-2020-folder.aspx
http://www.forhandlingsfællesskabet.dk/pjecer/pjecer-i-samarbejde/nye-ferieregler-i-2020-folder.aspx
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/21915.aspx
http://www.forhandlingsfællesskabet.dk/media/1122811/vejl._om_overgangen_til_de_nye_ferieregler-kommuner.pdf
http://www.forhandlingsfællesskabet.dk/media/1122811/vejl._om_overgangen_til_de_nye_ferieregler-kommuner.pdf
http://www.forhandlingsfællesskabet.dk/media/1122811/vejl._om_overgangen_til_de_nye_ferieregler-kommuner.pdf
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 6-ferieuge er en anden forhandling og den har du stadigvæk ret til at afholde 

i samarbejde med arbejdsgiveren eller få den udbetalt efter 1. maj. Det vil sige, 

at den 6-ferieuge fortsætter som hidtil. 


