
 
 

Til nyuddannede i Kreds 13: 

Er du blevet ansat i 2018/2019, er det muligt, at du ikke har optjent ferie nok til at dække din sommerferie. 

Hvis du har været ansat hele 2018 (optjeningsåret) optjener du 18,5 ferietimer (inkl. 6. ferieuge) for hver 

måneds fuldtidsbeskæftigelse.  12*18,5=222 timer, svarende til 222/37= 6 ugers ferie. 

Uanset om du har haft arbejde eller ej i optjeningsåret, vil du have ret til at holde 5 ugers ferie. Du har kun 

ret til at afholde 6. ferieuge, hvis du har været i arbejde i hele optjeningsåret. 

På din lønseddel (på side 2) opgøres ferien i timer, og ser således ud:  

 Ferieregnskab 2018 (restferietimer) ( De 5 ugers hovedferie)  

 Ferieregnskab 2018 (6. ferieuge timer) 

Blev du ansat (som nyuddannet) den 1/8 -18, har du optjent 5*18,5=92,5 timer i alt.  77,1 timer til 

restferien og 15,4 time til 6. ferieuge.  

De 77,1 time skal bruges i sommerferien 2019. 

Til 3 ugers sommerferie skal du bruge: 3*37= 111 timer, så du har ikke opsparet nok. Og din arbejdsgiver 

vil derfor trække dig i løn. 

Hvornår skal man melde sig ledig: Sommerferien begynder i uge  28  på kredsens skoler:  

77,1 timer svarer til 10,41 dage. Du har altså løn til 2 ugers ferie, og skal herefter melde dig ledig. 

Feriekort: Har du et feriekort fra din tidligere arbejdsplads, kan du bruge det, når du holder ferie på din nye 

arbejdsplads. 

Har du været ledig eller modtaget dagpenge fra a-kassen inden din ansættelse er der mulighed for, at du 

kan få feriedagpenge fra A- kassen. Du skal i så fald have modtaget en optjeningsmeddelelse fra A-kassen. 

Få dagpenge under kollektiv ferielukning 

Hvis du ikke har optjent ret til feriepenge eller feriedagpenge til dækning af hele eller dele af den kollektive 
lukningsperiode, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge i ferieperioden. 

Både i Dragør og Tårnby har skolerne kollektiv ferielukket, og derfor skal du holde ferie på bestemte 

tidspunkter.  Du kan få dagpenge i ferieperioden, hvis du er medlem af en a-kasse.  

 

Husk inden ferie uden økonomisk dækning: 

 Meld dig ledig på www. jobnet.dk den første feriedag, hvor du er uden økonomisk dækning.   

 Kontakt din A-kasse i god tid: Du kan læse mere her https://laka.dk/din-situation/du-er-i-

arbejde/ferieijob/ Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele 

perioden, og det betyder også, at du skal befinde dig i Danmark. 
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