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Indledning 
Denne ferievejledning beskriver reglerne omkring ferie efter den nuværende ferielov og gælder 
særligt for ferie der afholdes i det forkortede ferieafholdelsesår 01.05.20-30.09.20. 
Vejledningen beskriver hvordan ferie med løn optjenes og afholdes, reglerne omkring ferietillæg 
og beregning af løn under ferie i tilfælde af at den ansatte skal fradrages for ikke optjente 
feriedage, eller hvis beskæftigelsesgraden fra optjeningsåret til afviklingstidspunktet har ændret 
sig, og der skal beregnes en feriedifference. 
 
Vejledningen beskriver også afregning af feriepenge og særlige feriedage. 
 
Ferievejledningen er IKKE en vejledning der forholder sig til den nye ferielov som træder i kraft d. 
1. september 2020. 
Vejledning herom kan læses i Friskolernes vejledning omkring den nye ferielov(opdateret feb. 
2020) som også omhandler opsparingsåret. 
 
Friskolerne vil udarbejde en vejledning der omhandler de nye ferieregler efter den nye ferielov og 
afholde informationsdage herom(læs nærmere herom på Friskolernes kursusside). 
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Ferieloven og Ferieaftalen 
Ferieloven (gælder for alle lønmodtagere). 
 
Ferieloven beskriver bla. retten til ferie. 
Normalt er der 25 feriedag på et ferieår, uanset om man har optjent ret til løn under ferie eller ikke. 
Der er ikke lov om særlige feriedage – det er aftalestof. Det vil sige, at det enten følger af en 
overenskomst, eller at det er aftalt og indskrevet i ansættelsesbrevet. (særlige feriedage omtales også 
som feriefridage eller den 6. ferieuge).  
 
Ferieaftalen 
Ferieloven er i staten udvidet med Ferieaftalen, som på visse områder fraviger fra ferieloven. 
Det være sig bla. procentsatsen på det særlige ferietillæg, fradragssatsen ved hel/delvis løntræk uden 
ret til løn under ferien samt retten til særlige feriedage. 
 
Lærere, ledere og børnehaveklasseledere er omfattet af Ferieaftalen. Hvis skolen har indgået 
overenskomst med BUPL vedr. det pædagogiske personale, 3F vedr. skolens pedeller, rengøring og 
køkkenpersonale eller HK/Privat vedr. det administrative personale er disse også omfattet af 
Ferieaftalen og har ret til særlige feriedage.  
 
Hvad angår det tekniske/administrative personale samt pædagogisk personale uden overenskomst 
med BUPL skal der ved ansættelsen aftales om ferieaftalen er gældende. 
Vi anbefaler at benytte sig af ansættelsesbrevet(F14), som ligger på Friskolernes hjemmeside. 

 Særlig 
ferietillæg 
beregnes med: 

Ret til særlige 
feriedage 

Manglende 
lønret under 
ferie fradrages 
med: 

Beregnes der 
feriedifference: 

Ledere 1,5% Ja 4,62% Ja 
Lærere/bh.kl.ledere 1,5% Ja 4,62% Ja 
BUPL-OK 1,5% Ja 4,62% Ja 
HK-OK 1,5% Ja 4,62% Ja 
3F-OK 1,5% Ja 4,62% Ja 
Alle andre 1% eller efter 

aftale 1,5% 
Nej – kun efter 
aftale 

4,8% eller efter 
aftale(4,62%) 

* Kun hvis >20% 
eller hvis 
ferieaftalen 
følges(JA) 

 
*Hvis den gennemsnitlige arbejdstid i ferieåret afviger mere end 20% fra den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret beregnes der en 
feriedifference. 
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Optjening og afvikling af ferie 
Optjening af ferie - det forkortede ferieoptjeningsår 
Ferie optjenes normalt i et kalenderår(januar til december), kaldet optjeningsåret. Afvikling af 
feriedagene sker i det følgende ferieår som starter d. 1. maj og slutter d. 30. april.  
Pga. den nye ferielov havde vi i 2019 et forkortet ferieoptjeningsår.   
Ferie blev i 2019 optjent i perioden 1. januar – 31. august 2019. I denne periode optjenes der max 
16,64 feriedage til afvikling i det forkortede ferieafholdelsesår 01.05.20-30.09.20. 
Ved beskæftigelse i en mindre del af optjeningsåret optjenes feriedagene forholdsmæssigt.  
Der optjenes 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse og der beregnes forholdsmæssigt for perioder 
mindre end en måned. 
Som beskæftigelse medregnes alle arbejdsperioder, ferier og fridage samt fravær pga. sygdom, barsel 
samt de første 6 måneders orlov til børnepasning, forældreorlov, forlænget barselsorlov samt visse 
former for tjenestefrihed uden løn (ved orlov til uddannelse uden løn kan perioden forlænges til 1 
år). Det indebærer dog at den ansatte genoptager arbejdet og afholder sin ferie hos samme 
arbejdsgiver som orloven er afviklet hos.  
Vi anbefaler at gøre de personer som har afholdt en af ovennævnte orlovsperioder opmærksomme 
på, at de under orlov optjener ferieret, og dermed IKKE er berettiget til at modtage feriedagpenge. 
Ophører ansættelsen før afvikling af ferie for en person som har afholdt en af ovennævnte orlov, 
skal der kun afregnes feriepenge for det faktuelle optjente feriepengeberegningsgrundlag. 
 
Afvikling af ferie - det forkortede ferieafviklingår 
Ferie optjent i det forkortede ferieoptjeningsår 01.01.19-31.08.19 afvikles i det forkortede 
ferieafviklingsår 01.05.20-30.09.20. 
Alle har ret til ovennævnte 16,64 dage uanset om man har ret til løn i ferien, eller om man har 
feriepenge på FerieKonto, som kan komme til udbetaling under ferieafviklingen, eller evt. slet ingen 
indtægt har i ferien. 
Ifølge ferieloven afholdes hovedferien på 3 uger(samlet) i perioden 01.05-30.09 og restferien på 2 
uger i perioden 01.09-30.04(året efter). Restferien afholdes som en samlet uge af gangen, men kan 
aftales til afvikling som enkeltdage. 
Ansatte under overenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere skal ifølge organisationsaftalens 
nuværende ferieregler afholde deres ferie i en sammenhængende periode i elevernes sommerferie. 
(De sidste 20 hverdage i juli mdr., samt de første 5 hverdage i august mdr.). 
Skolen kan dog varsle en anden ferieplan. Denne plan skal meddeles inden udgangen af marts mdr. 
forud for det kommende skoleår. 
 
Da der i 2019 kun er optjent ferieret i perioden 01.01.19-31.08.19, er der i det forkortede 
ferieafholdelsesår 01.05.20-30.09.20 som sagt kun 16,64 feriedage. 
For de lærere og børnehaveklasseledere der følger organisationsaftalens ovenfor nævnte ferieregler 
betyder det, at der 3 mdr. før skal varsles en anden ferie, og at alt ferie optjent i det forkortede 
ferieoptjeningsår er afviklet pr. 31. juli 2020.  
For skolens pædagogiske personale, tekniske/administrative personale der oftest afvikler 3 ugers 
ferie i juli mdr., betyder det at der kan være 1,64 feriedag der overføres til det nye ferieår der med 
den nye ferielov starter d. 1. september 2020. 
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Ferie optjent 01.01.19-31.08.19 og som ikke er afviklet ved overgangen til den 
nye ferielov 01.09.20 kan varsles afholdt inden d. 30.09.20 efter de gamle ferieregler, kan overføres 
til det nye ferieafholdelsesår 01.09.20-31.12.21 efter de nye ferieregler eller kan anmodes 
udbetalt(gælder dog kun ferie udover 4 uger) 
 
Iflg. Ferieloven kan ferie afvikles på to forskellige måder: 

1. Ferie med løn 
2. Ferie med feriepenge 

Det fastansatte lærerpersonale, og det pædagogiske personale, hvis skolen har tegnet overenskomst 
med BUPL + 3F + HK afvikler ferie med løn. 
 
Timelønnede (herunder også vikarer ansat til under 3 måneders arbejde) afvikler ferie med 
feriepenge. 
For alle andre er det et aftalespørgsmål, som skal fremgå af ansættelsesbrevet. I almindelighed 
afvikler funktionærer (dvs. ansatte, der er omfattet under Funktionærloven eller på 
funktionærlignende vilkår) ferie med løn. 

Feriepenge eller løn? 
Ferie med feriepenge 
Feriepenge, der udgør 12,5% af hver måneds ferieberettiget løn indsættes efter hver lønudbetaling 
på FerieKonto. Feriepengene kan hæves fra FerieKonto ved med nem-id at logge ind på: borger.dk.  
(Under afviklingen af ferie med feriepenge oppebærer man ikke løn og pension). 
 
Ferie med løn 
Hvis den ansatte har været ansat i hele det forkortede optjeningsåret (01.01.19-31.08.19), og der 
ikke er sket ændringer i beskæftigelsesgraden, skal vedkommende som udgangspunkt have det 
samme i løn og pension under ferien som sædvanligt. 
Hvis den ansatte ikke har været ansat hele det forkortede optjeningsåret, foretages et lønfradrag i 
ferieafviklingsperioden. 
Hvis den ansatte ikke har haft samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i det forkortede 
optjeningsåret som på ferietidspunktet, skal der beregnes en feriedifference, som er negativ, hvis 
beskæftigelsesgraden er steget, men positiv, hvis beskæftigelsesgraden er faldet. (Se side 9) 
For andre ansatte end lærere, skoleledere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk personale på 
skoler, der har indgået overenskomst med BUPL + 3f og HK skal der dog kun beregnes 
feriedifference, hvis forskellen i beskæftigelsesgrad udgør mindst 20 procent. Fx vil en ændring fra 
50% til 60% netop udgøre en ændring på 20%. 
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Fradrag pga. manglende beskæftigelse i optjeningsåret beregnes af alle fast påregnelige løndele og 
pension i Lærernes Pension, mens feriedifference beregnes af de løndele der er direkte afhængig af 
beskæftigelsesgraden. 
 
Fastpåregnelige løndele:  

• Basisløn  
• Områdetillæg 
• Undervisningstillæg 
• Kvalifikationstillæg  
• Funktionstillæg 
• Trin 4-tillæg 
• OK08-tillæg  
• OK13-tillæg 
• OK18-tillæg 
• Lokalt aftalt ulempegodtgørelse 
• Gruppeliv 
• Souscheftillæg 
• Udligningstillæg 

Ferie 
Kort om ferie 
Optjeningsåret er det forkortede ferieoptjeningsår. (1. januar 2019 – 31. august 2019). 
 
Afviklingsåret er ferieåret som følger optjeningsåret. (1. maj 2020 – 30. september 2020). 
 
Der optjenes 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse. (Ved ansættelse mindre end en mdr., foretages 
der en forholdsmæssig beregning). 
 
Ved ansættelse hele det forkortede optjeningsåret optjenes der dermed: 
2,08 feriedage * 8 mdr. = 16,64 feriedage. 
 
 
Feriepengeberegningsgrundlaget 
Til brug for udbetaling af særlige feriedage samt feriegodtgørelse 

 
Ferieberettiget løn i optjeningsåret 
+ årets pensionstillæg/eget bidrag pension 
- løn under afvikling af ferie 
- Pensionstillæg/eget bidrag under afvikling af ferie 
= Feriepengeberegningsgrundlaget 
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Nyansatte og lønfradrag for enkelte dage 
Nyansatte, der ikke har afviklet hele sin ferie, og som ønsker at afvikle ferie med feriepenge fra 
FerieKonto, med feriedagpenge fra sin A-kasse eller helt uden penge, skal have foretaget et 
lønfradrag under denne ferieafvikling, da der jo ikke er optjent ret til ferie med løn under det 
aktuelle ansættelsesforhold. 
Ansatte, der løbende får indsat feriepenge på FerieKonto, skal også rutinemæssigt have foretaget et 
lønfradrag under afvikling af ferie. 
Lærere, der tiltådte d. 1. august 2019, har i det forkortede optjeningsår kun optjent 1 mdr. * 2,08 
feriedag til afvikling i det forkortede ferieafviklingsår. Såfremt skolen følger organisationsaftalens 
regler omkring ferie – 16,64 feriedage i juli 2020, skal læreren ansat august 2019 dermed fradrages 
14,56 feriedage i juli mdr. løn. Fradraget beregnes med 4,62% * 14,56 dage * den fastpåregnelige løn.   
 
For ansatte omfattet af Ferieaftalen, dvs. lærere, ledere og bhkl.ledere og pædagoger i skoler med  
BUPL-overenskomst, 3F-OK og HK-OK samt andre der kontraktmæssigt er omfattet af samme 
regel, udgør fradraget 4,62%, for alle andre er det et aftale spørgsmål hvorvidt de er ansat med ret til 
Ferieaftalen eller Ferieloven. Følger ansættelsen udelukkende ferieloven sker fradraget med 4,8% pr. 
dag. 
Den faste månedsløn vil i almindelighed sige basisløn, OK-tillæg, decentrale løndele, gruppeliv og 
pension. For øvrige ansatte kan det være skalatrinsløn, OK-tillæg og evt. pension.  
(De 4,8% eller 4,62% er en tilnærmet værdi svarende til den andel, som 1 arbejdsdag udgør af en måneds 
gennemsnitlige antal arbejdsdage, som i virkeligheden er forskellig fra måned til måned, og som også afhænger af 
antallet af aftalte søgnehelligdage. Fradragsberegningsmetoden har den fordel, at den er simpel at beregne og 
rimeligt nem at gennemskue.) 

 
 
Udbetaling af løn i ferie 
Fradrag vedr. manglende beskæftigelse i optjeningsåret 
OBS: Lønfradrag beregnes på alle de fastpåregnelige løndele. 
 
Har en ansat med ret til ferie med løn ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, skal der for den 
del af ferien, der ikke er optjent ret til løn, ske lønfradrag i alle fast påregnelige løndele og pension til 
lærernes pension. (Fast påregnelige løndele er nævnt på side 8). 
 
Fradraget pr. dag udgør 4,62% af den fast påregnelige månedsløn for ansatte omfattet af Ferieaftalen 
i staten. På tilsvarende måde foretages et fradrag i pensionen (dog ikke tjenestemandspension).  
 
Ved afvikling af ferie uden ferieret foretages for ansatte, der kun er omfattet af Ferieloven, et 
lønfradrag på 4,8% pr. dags ferie af den normale måneds fast påregnelige løndele og pension. 
(Se eksempel næste side) 
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Eksempel på manglende optjening til løn under ferie 
En lærer ansat d. 1. august 2019, har optjent ret til løn i ferien 2020 for 1 mdr. * 2,08 feridage = 
2,08 feriedage. 
I juli mdr. afholder læreren 16,64 feriedage, hvor kun 2,08 er optjent med løn. Dvs. at der skal 
laves et lønfradrag for 16,64 – 2,08 = 14,56 feriedag. 
Lærerens fastpåregnelige månedsløn for juli 2020: kr. 29.910,- 
Pension for juli 2020: 5.174,43 
Fradrag i juli mdr. løn: kr. 29.910,- * 14,56 * 4,62% = kr. -20.119,62 
Fradrag i juli mdr. pension: kr. 5.174,43 * 14,56 * 4,62% = kr. -3.480,69 
(Der foretages ikke fradrag for pension til efterlønskassen). 

 
Feriedifference 
OBS: Feriedifference beregnes af de løndele der er direkte afhængig af beskæftigelsesgraden. 
 
Hvis beskæftigelsesgraden på ferietidspunktet ikke er den samme som den gennemsnitlige 
beskæftigelsesgrad for optjeningsåret, skal der beregnes en feriedifference, som kan være enten 
positiv eller negativ, som omtalt i indledningen. 
Beskæftigelsesgraden for fuldtidsansatte regnes i forbindelse med feriedifference (og fradrag for 
manglende beskæftigelsesperiode i optjeningsåret) til 100% uanset evt. overtid, herunder løbende 
overtid iflg. aktivitetsplan. (Ved plustidsansættelse regnes dog med „plustidsbeskæftigelsesgraden”.) 
 
Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret 
Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret skal som nævnt beregnes. Som regel har 
man den samme beskæftigelsesgrad i et helt skoleår ad gangen, evt. efter omregning pga. 
merarbejde. Hvis dette er tilfældet, beregnes gennemsnittet i det forkortede ferieoptjeningsår som 
7/8 af beskæftigelsesgraden for det forrige skoleår (jan – juli) og 1/8 af det igangværende skoleår 
(aug).  
(Beskæftigelsesgraden for det foregående skoleår er den endelige, dvs. efter foretagen årsopgørelse). 
Bemærk at det er det forkortede ferieoptjeningsår der beregnes for og at der derfor kun er 8 mdr. at 
beregne den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for. 
Har der været tale om ændret beskæftigelsesgrad for andre perioder (forudsætter ændret 
opgaveoversigt, og evt. ændret ansættelsesbrev) beregnes gennemsnittet forholdsmæssigt, idet også 
dele af måneder regnes konkret ud fra antallet af kalenderdage (i februar 28 eller 29 dage).  
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Feriedifference 
Husk, at der ikke skal beregnes feriedifference for øvrige ansatte medmindre forskellen i 
beskæftigelsesgrad er mindst 20 procent! 
 

Feriedifferencen for ferien i juli mdr. 2020 beregnes på flg. måde: 
(gnsn. BG i 2019 jan-aug – BG 20201)) * månedsløn2) * 16,643) * 4,62% 

 
 

1)Beskæftigelsesgraden i 2020 er den, der gælder på udbetalingstidspunktet. 
2)  månedslønnen indeholder de løndele, der er direkte afhængige af beskæftigelsesgraden. 
3)  Forudsætter at der er optjent 16,64 feriedage og at der afvikles 16,64 feriedage.  
 
 

Eksempel – Feriedifference 
 
Lærer ansat hele 2019. 
Beskæftigelsesgrad fra jan-juli 2019 = 85% 
Beskæftigelsesgrad fra august-december 2019 = 100% 
Beskæftigelsesgraden for ferieafviklingstidspunktet juli mdr. 2020 er 100% 
 
På ferietidspunktet – juli mdr. 2020 tæller de løndele, der er direkte afhængig af 
beskæftigelsesgraden, kr. 29.909,91. 
 
Gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for 2019: ((7 mdr.*0,85)+(1 mdr. *1))/8 = 0,8687 
 
Feriedifference i juli 2020: (0,8687-1) * 29.909,91 * 16,64 * 4,62% = kr. -3.019,08 
 
HUSK samme fradrag vedr. pension. Her foretages det samme regnestykke, blot indsættes der 
normal pensionsindbetaling i formlerne i stedet for lønnen! 
(Der foretages ikke fradrag for pension til efterlønskassen). 
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Delvis optjent ret til ferie og ændret beskæftigelsesgrad 
Har den ansatte ikke været ansat hele det forkortede ferieoptjeningsår, og har den ansatte ændret 
beskæftigelsesgrad i opsparingsåret, skal der beregnes et feriefradrag for manglende optjening af ferie 
samt en feriedifference på de dage der er optjent ferieret til. 
 

Eksempel – Delvis optjent ret til ferie og ændret beskæftigelsesgrad 
 
Bhkl.leder ansat d. 12. marts 2019 med beskæftigelsesgrad: 78,86% 
Fra 1. august 2019 ændres beskæftigelsesgraden til: 66,14% 
Gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for 2019: (0,7886 * 420/31+0,6614 * 1)/ 5 20/31 = 0,7660 
 
Der er optjent ret til ferie med løn i 5 20/31 måned a 2,08 dage = 11,74 dage 
I juli mdr. 2020 afholdes 16,64 feriedage, og da bhkl.lederen har optjent ret til 11,74 feriedage, 
skal der ske feriefradrag i juli mdr på (16,64-11,74)=  4,90 feriedage. 
 
Juli mdr. løn: 
Normal mdr.løn juli 2020(Alle fast påregnelige løndele)                       17.361,08 
BG-afhængig fuldtidsløn i juli 2020:                                                            24.278,75 
 
Feriefradrag: 17.361,08 * 4,90 dage * 4,62%                                           =  -3.930,20 
Feriedifference: (0,7660-0,6614) * 4,62% * 11,74 dage * 24.278,75   = +1.366,89 
 
(Hvis besk.grad er over 100% reduceres den ved beregning af ferieløn til 100%) 
 
HUSK samme fradrag vedr. pension til lærernes pension. Her foretages det samme regnestykke, 
blot indsættes der normal pensionsindbetaling i formlerne i stedet for lønnen! 
(Der foretages ikke fradrag for pension til efterlønskassen). 
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Ikke ansat i optjeningsåret – ingen ret til løn under ferie 
Har den ansatte ikke været ansat i optjeningsåret, skal den ansatte fradrages for alle feriedage i 
ferieafholdelsesåret.  
 

Eksempel – Ingen optjening af ret til løn under ferie 
 
Lærer ansat i 2020 med beskæftigelsesgrad på 80% 
Fast påregnelig månedsløn i juli 2020:                                                            20.259,01 
 
Da læreren ikke har været ansat i 2019 fradrages der for hele ferien: 16,64 dage i juli mdr.  
Fradrag i juli løn: 20.259,01 * 16,64 * 4,62% =                                           -15.574,48 
 
HUSK samme fradrag vedr. pension til lærernes pension. Her foretages det samme regnestykke, 
blot indsættes der normal pensionsindbetaling i formlerne i stedet for lønnen! 
(Der foretages ikke fradrag for pension til efterlønskassen). 
 

 

Feriepenge ved fratræden og afregning af feriepenge 
Når en medarbejder fratræder, skal feriepenge for den tilgodehavende ferie indbetales til  
FerieKonto. Hvis den fratrædende afvikler ferie umiddelbart efter sin fratræden, skal feriepenge 
Ikke over FerieKonto, men i stedet udbetales direkte til den ansatte. 
Vær OBS på at skyldig ferie på fratrådte optjent fra 01.09.19 og frem til 31.08.20 skal ved overførsel 
til FerieKonto markeres med koden ”9999”. Med denne kode sender FerieKonto feriepengene 
videre til Lønmodtagernes Feriefond og udbetales når den fratrådte forlader arbejdsmarket. 
 
Ved afregning af ferie og særlige feriedage benyttes feriepengeberegningsgrundlaget. 
Kort sagt er det en beregning på hvad der optjent for perioden minus løn under ferie.  
Løn under ferie trækkes ud af grundlaget da den ansatte ikke skal have feriepenge af feriepenge. 
Vær opmærksom på at egetbidrag af pension er ferieberettiget når der afregnes feriepenge og 
særlige feriedage. 
Feriepengeberegningsgrundlaget er altså vigtigt når der afregnes for ferie og særlige feriedage. 
 
Feriepengeberegningsgrundlaget 
Til brug for udbetaling af særlige feriedage samt feriegodtgørelse 

 
Ferieberettiget løn i optjeningsåret 
+ årets pensionstillæg/eget bidrag pension  
- løn under afvikling af ferie  
- Pensionstillæg/eget bidrag under afvikling af ferie 
= Feriepengeberegningsgrundlaget 
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Fratræden før afvikling af ferie  
Fratræder en medarbejder i perioden efter 1. januar 2020 til feriens begyndelse, indbetales 
feriepenge for perioden fra 1. januar 2019 til 31.08.19 som vanligt til FerieKonto. Disse feriepenge 
skal bruges i ferieåret der starter 1. maj 2020. 
Ferie optjent fra 01.09.19-ansættelsesophør(senest 31.08.20) indbetales også til FerieKonto, 
markeret med koden ”9999”.  
Feriepenge udgør 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget (se beregningsmetode side 13).  
Såfremt den ansatte på tro og love erklærer at man går direkte på ferie, skal feriepengene optjent i 
2019 udbetales direkte til den ansatte.  
 

Eksempel – Lærer fratræder før afvikling af ferie. d. 30. juni 2020  
Feriepengeberegningsgrundlaget for 2019 januar - august: kr. 272.000,- 

Feriepengeberegningsgrundlaget 1. september 2019-30. juni 2020: kr. 340.000,- 

Der udregnes 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for såvel 2019 og 2020 

 

2019: (2,08 * 8) = 16,64 feriedage = 12,5% af 272.000,- =                                     34.000,- 

Er der i maj 2020 udbetalt 1,5% særlig ferietillæg vedr. det forkortede optjeningsår og den 

fratrædende er omfattet af ferieaftalen, da modregnes disse før feriepengene sendes til 

feriekonto. Er der feks. udbetalt kr. 3.000,- da fradrages disse fra kr. 34.000,- således der kun 

overføres kr. 31.000,- til feriekonto eller såfremt den fratrådte på tro og love erklærer at gå 

direkte på ferie, udbetales feriepengene direkte. 

 

Feriepenge optjent 01.09.19-30.06.20: (2,08 * 10) = 20,80 feriedag = 12,5% af 340.000,- =                                   

42.500,- 

Feriepengene overføres til FerieKonto markeret med koden ”9999”, hvormed FerieKonto 

overfører pengene til Lønmodtagernes Feriefond og udbetales til den fratrædende den dag den 

fratrædende forlader arbejdsmarkedet. 
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Fratræden efter delvis afvikling af ferie 
Delvis udbetaling af feriedage med beskæftigelse i en del af optjeningsåret 
Beregnes der ikke feriedage/penge for et helt optjeningsåret, og er der afviklet en eller flere feriedage 
af det optjente, opgøres først ”værdien” af en feriedag for det pågældende optjeningsår. Proceduren 
kan beskrives på følgende måde: 
 

Beregning af delvis udbetaling af feriedage med besk. i en del af optjeningsåret 
X = Antallet af optjente feriedage opgøres*) 
Y = 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget beregnet i kr. 
Z = 1 feriedags værdi: Y kr./X 
Antallet af resterende feriedage ganges med Z kr. 

*) 2,08 dag for hver hele mdr. beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 mdr. 
 
Opgørelsen af en feriedags værdi skal anvendes hvis der skal afregnes skyldig ferie for perioden 
01.01.19-31.08.19 og hvis der af de optjente feriedage er afviklet en eller flere feriedage. 
 
Eksempel: 
En pædagog ansat hele 2019 fratræder sin stilling på skolen d. 31. juli 2020. 
Optjeningsåret skal deles i perioden før og efter 1. september 2019, hvormed vi for perioden 
01.01.19-31.08.19 ikke har et helt opgørelsesår. 
Pædagogen har i det forkortede optjeningsår 01.01.19-31.08.19 optjent 16,64 feriedage. 
I juli 2020 er der afviklet 15 feriedage. 
Havde pædagogen ikke brugt en eller flere af sine opsparede feriedag optjent januar-august 2019, 
skulle der til feriekonto indbetales 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget. 
Men da pædagogen har afviklet en eller flere af feriedagene optjent januar-august 2019(et forkortet 
år), skal skolen beregne en feriedagsværdi. 
Skolen afregner dermed 1,64 feriedag til FerieKonto ud fra værdien pr. feriedag, mens ferien optjent 
i overgangsåret 01.09.19-31.07.20 beregnes med 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget og 
overføres til FerieKonto med koden ”9999” som fratrådt funktionær. 
 

Eksempel – Pædagog fratræder efter delvis afvikling af ferie. d. 31. juli 2020 
Feriepengeberegningsgrundlaget for 2019(jan-aug): kr. 240.000,- 

Feriepengeberegningsgrundlaget for overgangsåret (01.09.19 – 31.07.20): kr. 330.000,-  

 

Ferie optjent 2019 

I juli mdr. 2020 afholdes der 15 feriedage, ud af ialt 16,64 dage - optjent i perioden 01.01.19-

31.08.19. 

Da beregningen for det forkortede optjeningsår ikke er for et helt år og da den ansatte har 

afviklet en eller flere feriedage, skal de skyldige feriepenge optjent jan-aug 2019 beregnes ud fra 

en værdi pr. feriedag.(beregning fortsætter næste side) 
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2019 

Antallet af optjente feriedage: 8 mdr. * 2,08 = 16,64 feriedage 

Værdien af ferie optjent i 2019: 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget:  

240.000*12,5% = kr. 30.000,- 

Værdi pr. feriedag: 30.000,-/16,64 = 1.802,89 

Skyldig feriedage 2019: 16,64-15 = 1,64 

Værdien af de skyldige feriedage: 1,64*1.802,89 = 2.956,74 

Er der i maj 2020 udbetalt 1,5% særlig ferietillæg og er den fratrædende omfattet af ferieaftalen, 

da modregnes 1,64/16,64 dele af disse før feriepengene sendes til feriekonto. Er der feks. udbetalt 

kr. 3.300,- da fradrages (3.300,-*5/25) = kr. 325,24,- inden feriepengene sendes til feriekonto. 

Dsv. at der til feriekonto overføres kr. 2.956,74-325,24 = kr.2.631,50,- 

 

OBS: Går den fratrådte direkte på ferie og erklærer dette på tro og love, da overføres 

feriepengene vedr. 2019 direkte til den fratrådtes konto. 

 

Overgangsåret 01.09.19-31.07.20 

Beregningen her er for 11 mdr., og da det ikke er muligt at bruge af disse feriedag er alle 

feriedage skyldige og skal afregnes med 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget. 

Feriepengeberegningsgrundlaget for den sidste periode af ansættelsen/overgangsåret sep-juli er 

på kr. 330.000. 

Der overføres 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget til FerieKonto markeret med koden 

”9999” som fratrådt funktionær. FerieKonto sørger derefter for at overføre feriepengene til 

Lønmodtagernes Feriefond som udbetaler feriepengene når den fratrådte forlader 

arbejdsmarkedet. 

12,5% af 330.000,- =  41.250,-,- 
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Feriehindring 
Sygdom opstået før feriens begyndelse 
Hvis en medarbejder er sygemeldt, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde 
sin ferie, men er berettiget til erstatningsferie. 
Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved ”normal 
arbejdstids begyndelsestidspunkt” den første feriedag.  
Ønsker den sygemeldte at afvikle ferie, skal den sygemeldte via jobcenteret få sig en ”teknisk 
raskmelding”. 
En teknisk raskmelding sikrer den ”sygemeldte” at holde ferie i såvel Danmark som i udlandet, og at 
den ”sygemeldte” efter endt ferie kan fortsætte sin sygemelding. 
Hvis den sygemeldte raskmelder sig for at afvikle ferie, og efter ferien fortsætter sin sygemelding vil 
sygemeldingen blive set på som ”nyopstået”, hvilket bla. betyder at de første 30 sygedage er 
arbejdsgiverdage, hvortil der fra UdbetalingDanmark ikke kan søges sygerefusion.  
Derfor er det vigtigt at såfremt den sygemeldte ønsker at afvikle ferie, ansøger om en ”teknisk 
raskmelding”. 
 
Sygdom opstået under ferien 
Bliver en medarbejder syg i ferien, har medarbejderen krav på erstatningsferie efter 5. sygedag.

(1 
Forudsætninger herfor er, at: 

• Sygdommen er lægeligt dokumenteret 
(Medarbejderen skal selv betale for dokumentation) 
 

• Sygdommen er anmeldt til arbejdsgiver på 1. sygedag 
(Gælder uanset om medarbejderen opholder sig i DK eller i udlandet ved sygdommens indtræden). 
 

• De 5(1 første sygedage – giver ikke ret til erstatningsferie. 
 
Såfremt en medarbejder har flere ferieperioder med sygdom i samme ferieår, har medarbejderen ret 
til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5. sygedag, uanset hvor mange ferieperioder 
medarbejderen har i ferieåret.  
Dvs: har medarbejderen brugt de første 5(1 ”egen-betalte” sygedage under sin første ferieperiode, og 
igen bliver syg under sin anden ferieperiode, da har medarbejderen ret til erstatningsferie fra 1. 
sygedag. 
(1: Hvis der ikke er optjent fuld ferieret, nedsættes de 5 ”egen-betalte” sygedage forholdsmæssigt. 

 
Orlov som feriehindring 
Der kan ikke afholdes ferie samtidig med graviditets-, barsels-, eller forældreorlov.  
Ved graviditets-, barsels-, eller forældreorlov kan orloven suspenderes under ferien, og orloven 
forlænges tilsvarende. Ferien kan også udskydes til senere afholdelse. I de fleste tilfælde er det en 
god ide at indgå skriftlig aftale med den ansatte om ferieafholdelse og tilbagevenden senest 8 uger 
efter barnet er født. 
Hvis ferien ikke har kunnet afvikles på grund af orlov, kan skolen og den ansatte aftale, at ferien 
overføres til det følgende ferieår. Hvis der ikke indgås aftale herom, udbetales ferien kontant.  
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Særlig feriegodtgørelse 
Ansatte med ret til løn under ferie har ret til særlig feriegodtgørelse for de dage, den ansatte afvikler 
ferie med løn.  
 
Da 2019 var et særligt år mht. optjening af ferie, er der for ansatte under Statens ferieaftale to 
beregningsperioder for, hvad angår den særlige feriegodtgørelse. Ansatte under ferieaftalen som har 
ret til 1,5% særlig feriegodtgørelse er skolens ledere, lærere, børnehaveklasseledere samt ansatte, 
hvor skolen har tiltrådt overenskomst med BUPL, 3F og HK. For ansatte uden overenskomst er det 
det aftalte i ansættelsesbrevet, der gælder. Er der her aftalt at ferien afholdes i henhold til ferieloven, 
er den særlige feriegodtgørelse på 1%. 
 
Feriegodtgørelse optjent 1. januar 2019 – 31. august 2019: 
For ferie optjent 1. januar 2019 til 31. august 2019, og som afvikles i perioden 1. maj 2020 til 31. 
august 2020, beregnes der 1,5% ferietillæg. (For ansatte som ikke er omfattet af Statens ferieaftale 
beregnes der 1%). Særlig feriegodtgørelse beregnes af den ferieberettigede løn for 
optjeningstidspunktet. 
 
Den særlige feriegodtgørelse udbetales som et samlet beløb ved ferieårets start. Hvis den særlige 
feriegodtgørelse ikke udbetales ved ferieårets start, skal der senest ved hver ferieperiodes begyndelse 
udbetales en forholdsmæssig del svarende til længden af den planlagte ferie. 
 
Feriegodtgørelse optjent 1. september 2019 – 31. december 2019: 
For indefrysningsperioden skal der for ansatte under Statens ferieaftale udbetales en særlig 
feriegodtgørelse på 0,5%. Resten af godtgørelsen ligger i de indefrosne feriepenge. Feriegodtgørelsen 
udbetales ultimo april 2020.  
(Feriegodtgørelse for den resterende del af indefrysningsperioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 
udbetales ultimo april 2021).  

Særlige feriedage 
I forbindelse med OK-15 bortfaldt den hidtidige adgang til at indregne de særlige feriedage i 
årsnormen. 
Fremadrettet administreres de særlige feriedage efter reglerne i ferieaftalen, og skal enten afholdes 
på i forvejen planlagte arbejdsdage eller udbetales. 
Tidspunktet for afholdelsen af de særlige feriedage skal aftales imellem ledelsen og den enkelte 
medarbejder. Ledelsen kan dog ikke pålægge medarbejderen at holde særlige feriedage. 
Medarbejderens ønske om placeringen af særlige feriedage skal så vidt muligt imødekommes og 
ledelsen skal have særligt vægtige grunde til ikke at imødekomme medarbejderens ønske. Det er dog 
en forudsætning at afholdelsen er foreneligt med arbejdet, samt at placeringen af dagene samlet set 
ikke afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet normalt er tilrettelagt.  
Der gælder ikke bestemte varslingsfrister for afholdelse af særlige feriedage, men medarbejderen 
skal så tidligt som muligt meddele ledelsen om, hvornår en særlig feriedag ønskes afholdt.  
Er de særlige feriedage ikke afholdt eller planlagt senest d. 1. januar, kan ledelsen planlægge dagene 
for medarbejderen. Det betyder, at ledelsen i det tilfælde kan varsle dagene afholdt efter de regler, 
der gælder for restferie (dvs. varsling med mindst 1. mdr., og til afholdelse i hele dage). 
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Kontant udbetaling af de særlige feriedage kan finde sted, hvis medarbejderen og 
ledelsen ikke får planlagt dagene, og de ikke er afviklet ved ferieårets udløb. I alle andre tilfælde 
kræver udbetaling, at skolen og medarbejderen er enige om, at dagene skal godtgøres kontant, og 
hverken skole eller medarbejderen kan således ensidigt bestemme, at de særlige feriedage skal 
udbetales. 
Kontant udbetaling finder desuden sted ved medarbejderens fratræden, hvor de optjente særlige 
feriedage, som ikke er afholdt, udbetales til den ansattes lønkonto. Ved udbetaling udgør den 
kontante godtgørelse 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget. 
Bemærk det kun er skolens ansatte med ret til ferieaftalen der har ret til de 5 særlige feriedage. DVS. 
skolens ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagogisk personale med BUPL overenskomst, 
ansatte under 3-F overenskomst samt HK-overenskomst.  
For alle andre aftale skal der i ansættelsesbrevet aftales om der er ret til de særlige feriedage ifølge 
ferieaftalen. 
 
Kort om særlige feriedage 
(Bemærk at de særlige feriedage er aftalt i Statens Ferieaftale og altså ikke påvirkes af den nye 
Ferielov). 
Optjeningsåret er hele det forudgående kalenderår. (1. januar – 31. december). 
 
Afviklingsåret er ferieåret som følger optjeningsåret. (1. maj – 30. april). 
 
Der optjenes 0,42 særlige feriedag pr. måneds ansættelse. (Ved ansættelse mindre end en mdr., 
foretages der en forholdsmæssig beregning). 
 
Ved ansættelse hele optjeningsåret optjenes der dermed: 
0,42 særlige feriedage * 12 mdr. = 5 særlige feriedage. 
 

Løn under afvikling af særlige feriedage 
Der skal optjenes ret til særlige feriedage for at det er muligt at afvikle særlige feriedage. Derfor kan 
der ikke afvikles flere end der er optjent. 
En lærer ansat 1. august 2019, optjener i optjeningsåret ret til 5 * 0,42 = 0,42 særlige feriedage til 
afvikling i ferieafviklingsåret 01.05.20-30.04.20. 
 

Feriedifference 
OBS: Feriedifference beregnes af de løndele der er direkte afhængig af beskæftigelsesgraden. 
 
Hvis beskæftigelsesgraden på tidspunktet hvor man afvikler de særlige feriedage ikke er den samme 
som den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optjeningsåret, skal der beregnes en feriedifference, 
som kan være enten positiv eller negativ. 
Se eksempler på udregning af feriedifference på side 11. 
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Feriepengeberegningsgrundlaget 
Til brug for udbetaling af særlige feriedage samt feriegodtgørelse 

 
Ferieberettiget løn i optjeningsåret 
+ årets pensionstillæg/eget bidrag pension 
- løn under afvikling af ferie 
- Pensionstillæg/eget bidrag under afvikling af ferie 
= Feriepengeberegningsgrundlaget 

 

 
Udbetaling af særlige feriedage 
De særlige feriedage der er optjent i kalenderåret 2018, og som ikke er afholdt i ferieåret der går fra 
d. 1. maj 2019 – 30. april 2020 udbetales d. 30. april 2020. 
De særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2019, skal afholdes i ferieåret, der går fra d. 1. maj 
2020 til d. 30. april 2021. Er dagene eller nogle af dagene ikke afholdt, sker udbetalingen d. 30. april 
2021. 
De særlige feriedage som ikke er afholdt ved ferieåret slut d. 30. april kan også aftales overført til det 
kommende ferieår. En sådan aftale skal være skriftligt og foreligge senest d. 30. april.  
 
Udbetaling af alle optjente særlige feriedage  
Hvis alle særlige feriedage skal udbetales, beregnes 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget – uanset 
om den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret. 
 
Delvis udbetaling af alle optjente særlige feriedage 
Har man været beskæftiget hele optjeningsåret og en eller flere særlige feriedage har været afviklet i 
arbejdstiden, foretages et fradrag i de 2,5% med 0,5% pr. afviklet dag. 
 

Eksempel: 
Hvis der har været afviklet 1 særlig feriedag, udbetales 2,0% af feriepengeberegningsgrundlaget. 

 
Delvis udbetaling af særlige feriedage med beskæftigelse i en del af optjeningsåret 
Har man ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, og en eller flere dage har været afviklet i 
arbejdstiden, opgøres først ”værdien” af en særlig feriedag for det pågældende optjeningsår. 
Proceduren kan beskrives på følgende måde: 

Beregning af delvis udbetaling af særlige feriedage med besk. i en del af optjeningsåret: 
X = Antalles af optjente særlige feriedage opgøres*) 
Y = 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget beregnet i kr. 
Z = 1 særlig feriedags værdi: Y kr./X 
Antallet af resterende særlige feriedage ganges med Z kr. 

*) 0,42 dag for hver hele mdr. beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 mdr. 
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Eksempel 
En lærer ansættes d. 1. august 2019. 
Læreren optjener 5 * 0,42 særlige feriedage = 2,1 dage til afholdelse i ferieåret 20/21. 
I ferieåret afholder læreren 1 særlig feriedag. 
Feriepengeberegningsgrundlaget for optjeningsåret er kr. 137.275,- 
X = 2,1 
Y = Kr. 3.431,88 
Z = Kr. 3.431,88/2,1 = 1.634,23 
Skyldige særlige feriedage = kr. 1.634,23 * (2,1-1) = 1.797,65  
Kr. 1.797,65 udbetales efter fradrag af skat direkte til læreren d. 30. april 2021. 

 

Udbetaling af særlige feriedage ved fratræden. 
Når en medarbejder med ret til særlige feriedage fratræder, skal medarbejderen have afregnet de 
særlige feriedage.  
Afregningen gælder for indeværende kalenderår, evt. sidste kalender år og evt. også helt eller delvist 
forrige kalender år, altså i alt 3 år. 
 
 


