
Arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag 

Julen og nytåret nærmer sig, og derfor vil vi kort genopfriske arbejdstidsreglerne omkring arbejde på juleaftensdag og nytårsaftensdag.  

Her kan du se, hvordan reglerne er for de overenskomster, der dækker de fleste af vore medlemmer. 

Hvis du ikke er omfattet af en af de overenskomster, som er nævnt her - og hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne er for dit vedkommende, 

er du meget velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA Herning. 

 

 

Dagplejere Juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage. 

Pædagogmedhjælpere/ 

pædagogiske assistenter 

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage. Men for arbejde efter kl. 06.00 

betales et tillæg på kr. 56,21 pr. påbegyndt time. 

Teknisk servicemedarbejdere/-

ledere 

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage, der tælles med i årsnormen. 

Omsorgsmedhjælpere/ 

pædagogiske assistenter    

 

 

 

Følgende dage er 

søgnehelligdage/FO-dage:    

For kommuner og regionen gælder følgende: 

Juleaftensdag falder på en mandag, og der sker honorering fra dagtjenestens begyndelse med 

tillæg på + 50%.  

Nytårsaftensdag skal man, så vidt muligt, have fri fra kl. 12.00. Hvis du alligevel skal arbejde, 

ydes der almindelig betaling som om søndagen med tillæg på + 50%. 

24. december fra dagtjenestens begyndelse, 1. og 2. juledag er søgnehelligdage. Hvis du skal 

arbejde disse dage, skal du have søgnehelligdagstillæg.  

Der er således 4 FO dage i perioden fra den 24.12.2018 til og med 1.1.2019 for 

dag/aftentjeneste. 

For nattevagter er der 3 FO-dage. 

SOSU-personalet, 

hospitalsserviceassistenter, 
portører og husassistenter ansat 

ved døgnområdet 

Juleaftensdag falder på en mandag og der sker honorering fra dagtjenestens begyndelse med + 

50% for kommunerne og regionen.  



 

 

 

 

Følgende dage er 

søgnehelligdage/FO-dage: 

Nytårsaftensdag skal man så vidt muligt have fri fra kl. 12.00. Hvis du alligevel skal arbejde 

ydes der almindelig betaling som om søndagen. (For kommunerne: tillæg på + 50%, for 

regionen: tillæg på+ 42%).  

24. december fra dagtjenestens begyndelse, 1. og 2. juledag er søgnehelligdage og hvis du skal 

arbejde disse dage, skal du have søgnehelligdagstillæg 

Der er således 4 FO dage i perioden fra den 24.12.2018 til og med 1.1.2019 for dag/aften 

tjeneste. 

For nattevagter er der 3 FO-dage. 

SOSU-elever Juleaftensdag og nytårsaftensdag skal eleverne arbejde under samme vilkår som det faste 

personale med den undtagelse, at de ikke får tillæg for arbejdet.  

I praksis er det normalt og optimalt, at eleven følger praktikvejlederens turnusplan/vagtplan 

sådan, at man holder fri enten juleaftensdag eller nytårsaftensdag. 

 

 

 

 


