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Sammenstilling af feriedage efter nuværende og ny ferielov: (oversigten er ikke udtømmende) 
 

Ferieafvikling efter nuværende ferielov – frem til den 31. august 2020: 

Forud fastlæggelse af ferie sker lokalt i perioden januar/februar/marts måned. Hovedferie (3 uger) skal varsles med 3 måneders varsel, øvrig ferie (2 ugers 
restferie samt de særlige feriedage) skal varsles med 1 måneds varsel.  
OBS: Husk også ferieplanlægning og –registrering for udlændinge på nuværende samtidighedsferieordning. 

 

 Optjeningsperiode Afholdelsesperiode Mulighed for overførsel Antal feriedage til rådighed 
Særlige 
feriedage 

1. januar – 31. december 1. maj – 30. april 
 

Kan aftales overført til en senere afholdelses-periode. 
Aftalen indgås inden udgangen af april måned. Ikke 
afholdte særlige feriedage, som ikke er aftalt overført 
udbetales ved ferieårets udløb. 

5 særlige feriedage pr. år.  
Kommer til rådighed pr. 1. maj. 

Almindelig 
ferie 

1. januar – 31. december 1. maj – 30. april Ferie ud over 20 dage kan aftales overført til det 
følgende ferie år. Aftalen indgås inden udgangen af 
april måned. 
 
Ferie fra de første 4 ferieuger fortabes, hvis ferien 
ikke er afviklet og ikke har været ferie-hindret. Ikke 
afholdte feriedage ud over de første 4 ferieuger, som 
ikke er aftalt overført, kan udbetales efter anmodning 
efter ferieårets udløb og inden den 30. september. 
  

25 feriedage pr. år. Kommer til rådighed 
pr. 1. maj.  
3 ugers ferie afvikles i sammenhæng i 
perioden 1. maj – 30. september. Øvrig 
ferie afvikles i ferieåret. 
 
I miniferieåret 1. maj til 31. august 2020 
har medarbejdere kun 16,64 feriedage til 
rådighed. Dvs. der kan kun varsles 16 
dages ferie til afvikling i hovedferie-
perioden 2020. 

 

Overgangsåret og miniferieåret: 

Overgangsåret 
1. september 
2019 – 31. 
august 2020 

Ferien indefryses i 
Lønmodtagernes Fond 
for Tilgodehavende 
Feriemidler. 

Ferien kan 
udbetales når 
pensionsalderen nås 
eller 
arbejdsmarkedet 
forlades. 

Medarbejdere, der har optjent mindre end 8,4 
feriedage til brug i miniferieåret 2020 (1. maj – 31. 
august 2020) kan i perioden 1. april – 31. december 
2020 søge om at få de indefrosne feriedage udbetalt. 

Medarbejdere med fuldt optjent ferie vil 
have 16,64 feriedage til rådighed i 
miniferieåret (1. maj – 31. august 2020). 
Dertil kommer de 5 særlige feriedage, som 
kommer til rådighed pr. 1. maj 2020. 
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Ikke afholdt ferie overføres automatisk til 
afholdelse efter de nye ferieregler. 
 
Elever, som har fået tildelt (dvs. ikke 
optjent) 16,64 feriedage til brug i 
miniferieåret kan ikke overføre ikke 
afholdte feriedage til afholdelse efter de 
nye ferieregler. Ikke afholdte tildelte 
feriedage fra miniferieåret bortfalder for 
disse elever. 

 

Ferieafvikling efter den nye ferielov fra den 1. september 2020 

Forud fastlæggelse sker lokalt i perioden september/oktober/november måned. Hovedferie (3 uger) skal varsles med 3 måneders varsel, øvrig ferie (2 ugers 
restferie samt de særlige feriedage) skal varsles med 1 måneds varsel. 

 Optjeningsperiode Afholdelsesperiode 
 

Mulighed for overførsel Antal feriedage til rådighed 

Særlige 
feriedage 

1. januar – 31. 
december 

1. maj – 30. april 
 

Kan aftales overført til en senere afholdelses-
periode. Aftalen indgås inden udgangen af april 
måned. Ikke afholdte særlige feriedage, som ikke 
er aftalt overført, udbetales ved ferieårets udløb. 
 

5 særlige feriedage pr. år.  
Kommer til rådighed pr. 1. maj. 

Almindelig 
ferie 

1. september – 31. 
august 

1. september - 31. 
december 

Ferie ud over 4 uger kan aftales overført til 
efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen 
indgås inden udgangen af december måned. 
Ferie fra de første 4 ferieuger fortabes, hvis den 
ikke er afviklet og ikke har været feriehindret. 
Ikke afholdte feriedage ud over de første 4 
ferieuger, som ikke er aftalt overført, udbetales 
til medarbejderen ved ferieafviklingsperiodens 
udløb. 

Løbende 2,08 feriedag pr. måned, i alt 25 dage 
på et ferie år. 3 ugers hovedferie afvikles i 
sammenhæng i perioden 1. maj – 30. september. 
Øvrig 2 ugers ferie afvikles i 
ferieafviklingsperioden.  

 

  


