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Samtidighedsferie 

Samtidighedsferie betyder, at udenlandske medarbejdere kan afholde ferie samti-

dig med eller inden, ferien er optjent. 

Normalt skal medarbejdere optjene ferie og afholde den i året efter optjeningsåret. 

Samtidighedsferie giver mulighed for, at udenlandske medarbejdere kan afholde 

ferie umiddelbart efter, at de er ansat – uden at skulle optjene den først. 

Muligheden for samtidighedsferie gælder for 5 ugers ferie. Den ekstra ferieuge for 

offentlige medarbejdere (kaldet særlige feriedage) kan ikke afholdes som samti-

dighedsferie, men skal optjenes. 

Hvem kan få samtidighedsferie? 

Muligheden for samtidighedsferie gælder for udenlandske medarbejdere. 

Reglerne gælder for:  

 Ph.d.-studerende 

 Videnskabelige assistenter 

 Post doc./adjunkter/forskere, lektorer, seniorforskere, professorer samt professo-

rer mso 

 Institutledere 

 Adjunkter og lektorer i stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og ek-

sportingeniøruddannelsen 

Samtidighedsferie tilbydes til udenlandske medarbejdere, der ansættes i eller over-

går til en tidsbegrænset eller varig stilling pr. 1. maj 2014 eller derefter. 

Det er muligt at gøre brug af samtidighedsferie i op til 5 år - derefter overgår med-

arbejderen til almindelige ferieregler. 



Samtidighedsferie - regler 

Medarbejdere, der er omfattet af ordningen, optjener 2,08 feriedage med løn for 

hver måneds ansættelse. Det svarer til 25 dages ferie om året. Ferien kan afholdes i 

takt med/samtidig med, at den optjenes.  

Den optjente ferie skal afholdes senest 3 år efter udløbet af den måned, hvori den 

bliver optjent, i modsat fald fortaber medarbejderen retten til den optjente ferie.   

Samtidighedsferie adskiller sig især fra de almindelige regler om ferie ved: 

 at der ikke opereres med et optjeningsår og et efterfølgende ferieår 

 at der ikke noget der hedder hoved- og restferie   

 at tilgodehavende ferie udbetales direkte til medarbejderen ved fratræden 

Spørgsmål og svar 

Hvordan tilrettelægges og afholdes samtidighedsferie? 

Leder og medarbejder samarbejder om at tilrettelægge ferieafholdelse. Der skal så 

vidt muligt tages hensyn til medarbejderens ønske, men det er ledelsen, der kan 

træffe endelig beslutning om feriens placering. 

Det anbefales, man allerede ved ansættelsesstart aftaler, hvordan ferie afholdes i 

den første del af ansættelsesperioden. Ferie for de følgende år fastlægges i samme 

arbejdsgang som øvrige videnskabelige medarbejderes ferie.    

Hvor lang tid før skal ferie varsles? 

Ferielovens almindelige varslingsregler (tre måneders varsel til afholdelse af som-

merferie og 1 måneds varsel til afholdelse af restferie) gælder ikke for medarbejde-

re, der har samtidighedsferie. Ferie skal i disse tilfælde varsles med et ”rimeligt var-

sel”. Universitetet vil sædvanligvis anse et 2 måneders varsel for afholdelse af som-

merferieperiode (hovedferie) og 1 måneds varsel for afholdelse af resterende ferie 

som rimeligt.     



Hvordan afholdes ferie på forskud? 

Det kan aftales mellem medarbejder og leder, at der afholdes ferie med løn på for-

skud. F.eks. kan en udenlandsk medarbejder med en ansættelsesperiode fra 1. ja-

nuar til 31. december holde 15 dages ferie i juli måned med løn (efter skriftlig aftale 

med lederen). Det er tjenestestedets risiko, hvis den pågældende rejser hjem før 

kontraktudløb, og der ikke er optjent ferie svarende til de afholdte feriedage med 

løn. Der kan desuden varsles ferie (med løn), som endnu ikke er optjent.    

 

Hvad er reglerne for ferie under barsel og sygdom?  

I forhold til feriehindringer som sygdom og barsel gælder de generelle regler i ferie-

loven. Ferielovens regler om erstatningsferie ved sygdom er også gældende.    

Hvornår kan der udbetales restferie ved fratræden?  

På AU skal al optjent ferie som udgangspunkt være afholdt ved fratræden. Der bli-

ver kun udbetalt godtgørelse for ikke-afholdt ferie, hvis der foreligger særlige for-

hold .  

Ledelsen skal tilse, at ferie afholdes i takt med, at den optjenes - således at ferien i 

videst muligt omfang er afviklet ved medarbejderens fratræden.  

Hvad sker der, når muligheden for samtidighedsferie udløber efter 5 år?  

Medarbejdere kan være omfattet af reglerne om samtidighedsferie i maximalt 5 år. 

Efter de 5 år overgår medarbejderen til de almindelige regler om forskudt ferie i fe-

rieloven. 

Ved overgangen fra samtidighedsferie til forskudt ferie udbetales optjent ikke-

afholdt ferie til medarbejderen. Medarbejder og leder kan dog også indgå skriftlig 

aftale om, at optjent ikke-afholdt ferie konverteres til feriedage frem for udbetaling.  

Hvis en medarbejder har optjent færre end 25 dages ferie med løn, når ordningen 

udløber - eller slet ikke har optjent ret til ferie med løn - har vedkommende ret til, 

men ikke pligt til at holde et antal feriedage, så det samlede antal holdte feriedage 

i ferieåret bliver 25. Der bliver ikke udbetalt løn under denne ferie.    

Kan man skifte mellem samtidighedsferie og almindelig forskudt ferie? 

Samtidighedsferie er en mulighed, som visse medarbejdere får ved ansættelse. Hvis 

muligheden bliver fravalgt, kan man ikke senere under samme ansættelse skifte 

over og blive omfattet af ordningen. 

På samme måde kan medarbejdere, der ved ansættelsen har valgt at blive omfat-

tet af samtidighedsferieordningen, ikke senere under samme ansættelse vælge at 

overgå til de almindelige regler om forskudt ferie i ferieloven, medmindre der er gå-

et 5 år og ordningen derfor udløber. 
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