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Overgang til ny ferielov pr. 1. september 2020 

 

Måned Handling 
31. august 2020 Miniferieåret slutter. Ikke afholdt ferie overføres automatisk til afholdelse 

som samtidighedsferie efter den nye ferielov. 
 
Medarbejdere kan ved overgangen til den nye ferielov pr. 1. september 
2020 anmode om at få ikke afholdt ferie ud over 20 dage udbetalt, men har 
ikke krav på dette. 
 
De særlige feriedage følger tidligere regler og kan afholdes frem til 30. april 
2021. 
 
OBS: Elever med tildelt ferie (altså ikke optjent ferie) mister den rest af de 
16,64 feriedage, som ikke er afviklet senest den 31. august 2020. 

1. september 2020 Den nye ferielov træder i kraft, hvilket betyder, at alle medarbejdere 
løbende optjener 2,08 feriedag pr. måned til løbende afvikling. 
 
Vær særligt opmærksom på, at arbejdsgiver skal medvirke til at sikre, at en 
medarbejder ikke afvikler mere ferie i løbet af ferieåret, end at der også er 
ferie optjent til afvikling i sommerferieperioden. En medarbejder kan altid 
se den forventede restferie ved at logge ind på medarbejdere.au.dk  

September – november 2020 Ferien for ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021 forud fastlægges 
sammen med ikke afholdte særlige feriedage. Skabeloner findes på 
hjemmesiden. 
 



JO, Personalejura, juli 2020 

Tidspunktet for forud registrering, er flyttet da ferieårets start er flyttet. 
Første ferieperiode fastlægges i dagene op til jul og nytår og skal være 
varslet med mindst 1 måneds varsel. 
 
Vær særligt opmærksom på, at der kun kan varsles 3 ugers sommerferie i 
sommeren 2021, da de sidste 2*2,08 feriedage først er optjent hhv. den 1. 
august og den 1. september 2021. Den sidste uges ferie placeres derfor fra 
og med 2021 i dagene omkring jul og nytår, inden ferieafholdelsesperiodens 
udløb. Dermed er det igen fra sommeren 2022 muligt at fastlægge 4 ugers 
ferie i juli måned.  

Januar – marts 2021 Ferie, som ikke er fastlagt til afholdelse, varsles til afvikling med 1 måneds 
varsel for restferie og 3 måneders varsel for hovedferie.  
 
Hvis tidspunktet for afholdelse af de særlige feriedage ikke er fastlagt, skal 
de varsles til afvikling med 1 måneds varsel. 
 
Vær særligt opmærksom på, at det sikres at medarbejderen ikke afvikler 
mere ferie i løbet af ferieåret, end at der også er optjent ferie til rest til 
afvikling i hovedferieperioden.  

April 2021 Ikke afholdte særlige feriedage skal aftales overført til næste afholdelses år 
for de særlige feriedage 1. maj 2021 - 30. april 2022. 

1. maj 2021 Medarbejdere med fuldt optjent ferie får 5 særlige feriedage til rådighed for 
perioden 1. maj 2021 – 30. april 2022. 

1. september 2021 Start af nyt ferie år 1. september 2021 – 31. august 2022. 
Ferieafholdelsesperioden er 1. september 2021 – 31. december 2022. 

September – november 2021 Forud registrering af ferie og de særlige feriedage for ferieåret 2021/2022.  
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Ferie fra ferieåret 2020/21 som ikke er fastlagt til afholdelse, varsles til 
afvikling med 1 måneds varsel. 

December 2021 Ferieafholdelsesperioden for ferieåret 2020/21 slutter 31. december 2021. 
Der skal evt. indgås aftale om overførsel af ikke afholdt ferie ud over 4 uger 
til efterfølgende ferie år. 
 
Vær særligt opmærksom på, at reglerne for feriehindring er ændret og 
feriehindret ferie fra 1. – 4. ferieuge ikke længere kan udbetales men skal 
overføres til næste ferieafholdelsesperiode. 

Januar 2022 Se ferieårshjulet nedenfor. 
  
Udlændinge på samtidighedsferie  
1. september 2020 Udlændinge på samtidighedsferie overgår til samtidighedsferie efter den 

nye ferielov, herunder regler for afvikling og overførsel af ferie. Ikke afviklet 
ferie overføres automatisk til afvikling efter den nye ferielov. Medarbejdere 
kan ved overgangen til den nye ferielov pr. 1. september 2020 anmode om 
at få ikke afholdt ferie ud over 20 dage udbetalt, men har ikke krav på dette.  
 
Vær særlig opmærksom på at få varslet al akkumuleret ferie til afvikling 
inden den 31. december 2021, hvor ferien ellers skal udbetales, hvis den 
ikke aftales overført. Frist for varsling af restferie er 1 måned. 
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Ferieårets cyklus: Ferieåret er 12 måneder, mens ferieafholdelsesperioden er 16 måneder. 

 

 

September: Start af nyt 
ferieår.

Forudfastlæggelse af ferie 
i ferieafholdelsesperioden.

Fastlæggelse af evt. 
restferie fra det 

foregående ferieår.

December: Det gamle 
ferieår afsluttes. Aftale om 
overførsel af ikke afholdt 
ferie ud over 4. ferieuge.

Januar: Særlige feriedage 
varsles, hvis de ikke er 
fastlagt til afholdelse.

Hvis sommerferien ikke er 
fastlagt endnu, skal den 

fastlægges.

April: Afholdelsesperioden 
for særlige feriedage 

slutter. Aftale om 
overførsel af ikke afholdte 
særlige feriedage til næste 

afholdelsesperiode.

Maj: Særlige feriedage 
kommer til rådighed for 

perioden 1. maj - 30. april.


