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Herlufsholm, VISP, konsulenter, Skovgården 

  

     

Sommerferie 

 
Nyansat, nyuddannet, orlov, ledig……. 

 
 

Retten til ferie og løn optjenes i det kalenderår (optjeningsåret 2018), som ligger forud for 

ferieåret. Det betyder, at ferie, der er optjent i 2018, afvikles i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 

2020. 

 

For at holde ferie med løn skal du altså have optjent både ret til ferie og ret til løn, ellers vil du 

ikke få udbetalt løn under din ferie. 

 

Du skal være opmærksom på, om der på din arbejdsplads kan være perioder med kollektive 

ferielukninger. 

 

Så hvad enten du er ansat som helt ny lærer/konsulent, kommer fra en anden kommu-

ne/arbejdsgiver, eller du måske har været ledig, haft orlov eller tjenestefri eller været ansat 

inden for helt andre erhverv forud for denne ansættelse, skal du være særligt opmærksom 

på, om du har optjent ret til ferie med løn.  

 

Du skal være opmærksom: 

  

1. Hvis du ikke har været ansat i hele optjeningsåret – altså 2018 

 

2. Hvis du er nyuddannet i 2018 

 

3. Hvis du har brugt al din ferie  

 

 

Hvis du er nyuddannet og nyansat……. 

Hvis du er medlem af Lærernes A-kasse, kan du have mulighed for at få udbetalt dagpenge 

eller feriedagpenge i perioder med kollektiv ferie, og det er derfor vigtigt, at du i god tid ta-

ger kontakt til Lærernes a-kasse på tlf. 70 10 00 18. 

 

Hvis du er nyansat / kommer fra anden arbejdsgiver………. 

Som nyansat har du som udgangspunkt feriekort med dig fra tidligere arbejdsgiver, som du 

kan bruge i ferieperioderne.  
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Hvis du ikke har været ansat i hele 2018, kan det være, at du ikke har optjent ferie til brug for 

både sommerferie, efterårsferie og vinterferie, det vil derfor være en god ide at få undersøgt, 

hvor mange feriedage du har optjent og brugt. 

Hvis du ikke har optjent ferie nok og er medlem af Lærerens A-kasse, kan du have mulighed 

for udbetaling af dagpenge for den periode, hvor du ikke har optjent ferie. Kontakt derfor Læ-

rernes A-kasse på tlf. 70 10 00 18. 

 

Hvis du har brugt al din ferie…… 

Ved et jobskifte kan du risikere, at du i dit tidligere ansættelsesforhold har brugt al din tilgo-

dehavende ferie, da ferien har været tilrettelagt anderledes. 

 

Du kan have mulighed for udbetaling af dagpenge i de kollektive ferieperioder, og det er der-

for vigtigt, at du i god tid inden ferien kontakter Lærernes A-kasse på tlf. 70 10 00 18 

 

Det er vigtigt, at du oplyser Lærernes A-kasse om, at du er ramt af en kollektiv ferieluk-

ning. Du kan læse mere herom på www.dlfa.dk   

 

 

Du kan læse mere på DLF`s hjemmeside www.dlf.org  - Løn og job.   

 

Du er velkommen til at rette henvendelse til kredskontoret, hvis du er i tvivl eller har spørgs-

mål. 

   

Med venlig hilsen  

 

Lena Øster 

Sagsbehandler 
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