
ALT DU SKAL 
VIDE OM DEN 
NYE FERIELOV
1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den 
får betydning for din ferie fra 2020, og der kan være 
elementer, du skal forholde dig til allerede fra foråret 2019. 

5 VIGTIGE
1. Du har lige så meget ferie som hidtil. Nemlig 25 feriedage om året. Men 

den periode, du optjener ferien i og derefter afvikler ferien i, er ændret, 
så det fremover er fra 1. september  til 31. august i stedet for 1. maj til 
30. april. Se grafikken herunder.

2. Fra september 2020 opsparer du 2,08 feriedag hver måned, og du kan 
holde feriedagene så snart, du har optjent dem. Det er især en fordel for 
nyuddannede, der har mulighed for at bruge dagene, når de er optjent 
– modsat i dag, hvor der kan gå over et år, inden man kan holde ferie 
med løn.

3. Du kan gemme dine feriedage længere end hidtil, fordi de nu skal 
afvikles inden for 16 måneder mod hidtil 12 måneder. Så selvom det 
nye ferieår egentlig slutter den 31. august, så har du helt frem til 31. 
december til at få dagene brugt, uden at du skal søge særligt om det.

4. Du får stadig ferietillæg – de ekstra penge, du plejer at få 1. maj. Men 
fremover bliver pengene udbetalt anderledes. Nemlig med lønnen i 
august og maj.

5. For at du ikke skal kunne holde dobbelt ferie, så bliver dine  
feriepenge optjent fra 1. september 2019 til 31. august  
2020 indefrosset i en fond, og du får pengene, når du  
går på pension. Som reglerne er i dag, får man også  
først de sidste feriepenge, når man går på pension.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Vi har samlet al information om den nye ferielov på  
HK’s hjemmeside: hk.dk/nyferielov

Du kan også ringe til HK på 7011 4545.

NYE REGLER FÅR 
BETYDNING FOR DIN 
FERIE I 2020
På grund af overgangen fra de gamle til de 
nye regler, skal du være opmærksom på 
at tænke planerne for din ferie i 2020 godt 
igennem.

Du har kun optjent 16,64 feriedage, når vi 
kommer til sommerferien 2020.

Hvis du gerne vil holde 4 ugers sommerferie i 
2020 og 1 uges efterårsferie, kan du overveje 
følgende muligheder:

 / Du kan holde mindre ferie i ferieåret 2018-
2019, og overføre 1 uges ferie til næste 
ferieår den 1. maj 2019. Det er ikke en 
automatisk ret, du har – din arbejdsplads 
skal gå med til det.

 / Hvis du har en 6. ferieuge i din 
overenskomst eller kontrakt, kan du bruge 
nogle af de dage. Altid fra september 2020.

 / Du kan lave en aftale med din 
arbejdsplads om at få lov til at 
holde ferie på forhånd under 
den nye ferielov. Altså fra 
september 2020.
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Optjeningsåret er fra d. 1. september til d. 31. august (12 måneder).
Kan afholdes løbende/samtidigt. 

Ferieafholdelsesåret er fra 1. september til 31. december (16 måneder) 

OPTJENING 
AF 2,08 DAGE 

PR. MDR.


