
Den ny ferielov 

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Hovedformålet med den nye ferielov er, at 
medarbejdere kan holde ferie samtidig med, at den optjenes. Det kaldes for samtidighedsferie. 
Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår. De nye 
regler er indført for, at nye på arbejdsmarkedet ikke skal vente i op til 16 måneder på at holde fe-
rie med løn. Nyuddannede skal kunne holde ferie i takt med, at de optjener ferie. 

I det følgende beskrives indholdet i den nye ferielov samt overgangsordningen, som gælder fra 1. 
januar 2019. Normperioden på det gymnasiale område har betydning for ferieafviklingen, hvilket 
også belyses. 
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Samtidighedsferie 
Grundprincippet er, at medarbejdere i fremtiden kan holde ferie i takt med, at ferien optjenes. 
Medarbejdere vil fortsat optjene 2,08 dages betalt ferie for hver måned, de er ansat, men efter de 
nye regler har medarbejderen allerede efter en måneds arbejde optjent ret til at holde 2,08 dages 
betalt ferie. For medarbejdere, der ikke har optjent ret til betalt ferie, er det muligt at aftale ferie 
på forskud. 

Ferieåret ændres med den nye ferielov. Hidtil har der været et optjeningsår, som følger kalender-
året, og et afviklingsår, som ligger i perioden 1. maj til 30. april året efter. (Eksempel: Hvis optje-
ningsåret var 2017, var afviklingsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019). 

Med de nye regler ændres ferieåret, så det fremover kommer til at ligge fra den 1. september til 
den 31. august. Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes indtil 31. december. Der 
bliver således 16 måneder at afholde ferie i. 
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Illustration af samtidighedsferie: 

 

 
Overgangsordning 
Det har i forbindelse med vedtagelsen af den nye ferielov været nødvendigt at lave en overgangs-
ordning. Med den nye ferielovs ikrafttræden 1. september 2020 ville medarbejdere i ansættelses-
forhold ellers have optjent ferie for både optjeningsåret 2019 samt optjeningsåret 2020. Over-
gangsordningen sikrer, at der ikke er en periode med dobbelt ferie. 

Overgangsordningen medfører, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 
indefryses og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. 

Medarbejdere bliver ikke snydt for ferie i forbindelse med overgangsordningen. 

Ferie, der optjenes i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 (2,08 dage pr. måned svarende 
til 16,7 dage), vil blive brugt til ferieafholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Denne 
periode betegnes som et forkortet ferieår. Den 1. september 2020 træder de nye regler om samti-
dighedsferie i kraft. 

Illustration af overgangsordning: 
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Normperiodens betydning i relation til overgangsordningen 
I det følgende beskrives normperioders betydning i forbindelse med den nye ferielov. 

På gymnasieområdet er der en særlig problemstilling i forhold til de nye ferieregler, som ikke gør 
sig gældende på resten af arbejdsmarkedet. Det skyldes, at der opereres med normperioder – alt-
så perioder på op til 12 måneder, hvori arbejdstiden opgøres for den enkelte lærer.   

Det er især skoler, som har en normperiode fra 1. august til 31. juli, som har en udfordring.  

I det kommende skoleår vil lærerne have brugt 5 feriedage i august 2019, og der vil kun være mu-
lighed for at afvikle 16,7 (afrundes til 16 eller 17) dages ferie i den forkortede ferieperiode i som-
meren 2020 – altså i alt 21,7 dage i det kommende skoleår/normperiode, hvor der i normperioden 
normalt afholdes 25 dages ferie. Med andre ord er der 3 eller 4 dage, hvor der normalt afvikles fe-
rie, som nu skal udfyldes på anden vis.  

Normperioder fastlægges på den enkelte skole. GL kan derfor alene angive løsningsforslag til sko-
lernes fastlæggelse af normperiode og placering af ferie således, at der opnås det bedst mulige 
samspil med de nye ferieregler.  

For de skoler, som alene afvikler 3 ugers ferie i juli måned, er der ingen problemer, da der er op-
tjent 16,7 dage til afvikling i den forkortede ferieperiode (1. maj 2020 – 31. august 2020). 

Problemerne relaterer sig altså til skoler, som har normperiode fra 1. august – 31. juli, og som af-
vikler mindst 4 ugers ferie i sommerferien. 

Der er 2 hovedproblemer i forlængelse af de nye regler: 

1. Er der feriedage nok til afvikling i normperioden i overgangsperioden? 
2. Er der feriedage nok til afvikling i normperioden, når de nye ferieregler er trådt i kraft? 

Ad 1. Er der feriedage nok i overgangsperioden?   
Nej. Som tidligere anført, er der i det forkortede ferieår alene mulighed for at afvikle 16 eller 17 
dages ferie. Der mangler derfor 3-4 feriedage i normperioden 2019/20 og 5 feriedage i august i 
normperioden 2020/21. 

Flytning af normperioden 
Løsningen på denne problemstilling kan være en ændring af normperioden, således at normperio-
den løber fra 1. august 2019 til 30. juni 2020. Der afvikles 5 dages ferie på normal vis i august 
2019. Dette indebærer, at der ved normperiodens afslutning 30. juni 2020 vil være afviklet det 
sædvanlige antal ferie- og arbejdsdage i den forkortede normperiode. 

Den 1. juli 2020 begynder en ny normperiode, hvor der er mulighed for inden for perioden at af-
vikle 25 feriedage.  

Der vil i overgangsperioden og fremover ved denne løsning afvikles 16 eller 17 dages ferie om 
sommeren, og den resterende sommerperiode vil være undervisningsfri. 
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Ved denne løsning vil det naturlige fratrædelsestidspunkt ved en lærers egen opsigelse være 30. 
juni. Alternativt kan en lærer blive pålagt at arbejde på skolen i juli måned i de dage, hvor der er 
undervisningsfri. 

Andre løsninger 
Hvis skolerne ikke flytter normperioden, vil de 3 eller 4 dage (alt efter om der afrundes til 16 eller 
17 dages ferie) være ekstra arbejdsdage, medmindre der aftales anden frihed. 

Hvis skolen har arbejdsopgaver og midler til aflønning for de ekstra arbejdsdage, er det en løsning. 
Det skal her understreges, at opgaverne ikke nødvendigvis skal placeres i juli måned – arbejdet kan 
placeres i løbet af året på samme måde som ved andre undervisningsfri perioder. 

Medarbejdere, der har afspadsering eller fleks, kan pålægges at afvikle dette i de ekstra dage. 

GL er bekendt med, at mange skoler ønsker, at lærerne afvikler særlige feriedage i de ekstra dage. 
Umiddelbart løser dette ikke problemet, hvis man normalt afvikler den 6. ferieuge, da antallet af 
feriedage samlet set stadig vil være mindre end normalt i normperioden. Hvis man eksempelvis 
plejer at afholde den 6. ferieuge i uge 7, mangler feriedagene her.  

Det er i øvrigt vigtigt at understrege, at det er den enkelte lærer, der afgør, om vedkommende er 
interesseret i at holde særlige feriedage på det pågældende tidspunkt.  

Ledelsen kan ikke pålægge lærere at holde fri uden løn. GL vil ikke opfordre til, at der indgås afta-
ler herom, da det er skolens ansvar som arbejdsgiver at finde relevant arbejde til ansatte lærere.  

GL kan heller ikke generelt anbefale, at det aftales, at der afholdes omsorgsdage eller forældreor-
lov, henset til at formålet med denne frihed er at tilgodese samvær med børn, hvilket ikke nød-
vendigvis vil være i den ansattes interesse, at dette fravær bliver afholdt i sommeren 2020.  

De nye regler giver ikke mulighed for at aftale, at der afholdes ferie på forskud i overgangsperio-
den, da man ikke kan overføre ferie fra den nye ferieordning til den nuværende. 

Der vil heller ikke fremadrettet være mulighed for at afholde ferie på forskud, således at man bru-
ger af ferie fra kommende ferieår. 

Ad 2. Er der feriedage nok til afvikling i normperioden, når de nye ferieregler er trådt i kraft? 
Uændret normperiode - 1. august til 31. juli:  

Den 1. september 2020 begynder samtidighedsoptjening.  

1. juli 2021 vil medarbejdere have optjent 20,8 feriedage, og pr. 1. august 2021 har man optjent 
yderligere 2,08 feriedage.  

Hvis man ønsker, at der skal afvikles 25 dage i skolens sommerlukkede periode, kan den enkelte 
lærer aftale med skolen at holde ferie på forskud, så man kommer op på 25 dages ferieafholdelse.  
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Der er også i nogle situationer mulighed for at varsle ferie på forskud kollektivt. Hvilke betingelser 
der skal være opfyldt, afventer GL svar på fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Andre normperioder - eksempelvis 1. juli – 30. juni eller kalenderåret:  
Her vil man have afviklet ferie i 16 eller 17 dage i sommeren 2020 og yderligere 9 eller 8 dage (ek-
sempelvis efterår, jul, vinter, påske) i løbet af normperioden, så der ved periodens afslutning er af-
viklet 25 feriedage. 

Det betyder, at man pr. 1. juli 2021 har mulighed for at afholde 16 eller 17 dages sommerferie, og 
resten af sommeren vil i udgangspunktet være en undervisningsfri periode.  

Det skal understreges, at den nye ferielov giver præcis lige så meget ferie, som den hidtidige, så 
der bør ikke være problemer i forhold til lærernes faktiske afholdelse af frihed, hvor de kan rejse 
på ferie.  

Lærerne har under de nuværende ferieregler i stort omfang haft mulighed for at vælge at holde fri 
og dermed arbejde på andre tidspunkter i de perioder, hvor der ikke er planlagt undervisning eller 
anden fremmødepligt. Dette kan fortsat lade sig gøre med de nye ferieregler. Lærerne behøver så-
ledes ikke at arbejde i den undervisningsfri periode om sommeren.  

Det er dog vigtigt, at den formelle placering af ferien er fastlagt, da det har betydning i tilfælde af 
sygdom, barsel, opsigelse mv. 

 
Særlige feriedage 
Der ændres ikke på aftalen om særlige feriedage. De optjenes fortsat med 0,42 pr. måned i et ka-
lenderår og afvikles i et ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april. Der kan fortsat kun disponeres 
over de særlige feriedage ved aftale med hver enkelt lærer ved placering før 31. december. GL er 
bekendt med, at nogle skoler ønsker at indgå aftale om, at de særlige feriedage bruges om som-
meren mod, at medarbejderne kan disponere over samme antal almindelige feriedage i takt med, 
at de optjenes. Det er der umiddelbart ikke nogen problemer i. 

 

 

 


