
Hvilken type ferie skal afholdes i år og hvad kan flyttes til næste år? 

Inden den 31. december 2021, skal du have afholdt alt ferie, der er optjent inden den 1. 

september i år. Men der er forskel på ferie og du har mulighed for at få dele af ferien udbetalt.  

Den ferie du optjener fra 1. september 2021 og frem, skal du ikke nå at afholde inden den 31. 

december i år.  Det er alene feriedage fra perioden før 1. september 2021, du skal nå at afholde, 

inden de går tabt.  

2,08 feriedage om måneden 

Man optjener lidt over 2 feriedage om måneden. Fra september 2021 til og med december 2021, 

er der 4 måneder. Det svarer til 8,32 feriedage du kan bruge. Du kan også vælge at vente med at 

bruge disse dage eller nogle af dagene, til afholdelse af ferie helt frem til 31. december 2022. Og 

du fortsætter i øvrigt med at optjene yderligere feriedage fra januar 2022 og frem.   

MEN alt den ferie du har optjent før 1. september 2021, skal du nå at afholde i år – inden 31. 

december 2021. Spørg din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om hvor meget ferie du har tilbage. 

Tidligere overført ferie, skal også afholdes i år. De kan nemlig ikke overføres til 2022 eller 

udbetales, som man ellers har kunnet førhen.  

Undtagelsen er dog, hvis du i hele eller dele af perioden har været forhindret i at afholde ferie 

grundet sygdom eller barsel. Hvis du eksempelvis efter endt sygdom eller barsel, har haft tid nok 

til at afvikle op til 4 ugers ferie før den 31.12.21, så kan du ikke få de op til 4 ugers ferie overført. 

Forskel på ferie: de første 4 uger – miniferieåret – den 5. ferieuge og den 6. ferieuge 

- De første 4 uger SKAL du nå at afholde i år. Eller mister du dem.  

- Ferie optjent fra ”miniferieåret” er også i kategori med de første 4 uger. Det vil sige, dem 

skal du også nå at afholde i år. Ellers mister du dem.  

- Den 5. ferieuge SKAL du ansøge om at få udbetalt, hvis du ikke vil afholde dem inden 31. 

december i år. Men KUN hvis du er eller har været ansat under 37 timer om ugen i 

perioden 01.09.20 til og med 31.12.21. Ansøg i god tid.  

- Den 6. ferieuge skal du ikke være bekymret for. Den bliver overført automatisk hvis ikke du 

når at afholde den. I øvrigt er fristen for afholdelse af den 6. ferieuge slut april næste år, 

idet afviklingsåret for 6. ferieuge fortsat går fra 01.05 – 30.04 året efter. 



 

 

 

Udbetaling af 5. ferieuge – ansøgningsblanket på borger.dk 

Hvis du ikke har været ansat på fuld tid fra 1. september 2020 frem til 31. december 2021, så skal 

du udfylde en ansøgningsblanket og ansøge om at få udbetalt den 5. ferieuge. Ellers mister du 

også denne ferie. Det er altså vigtigt at du handler aktivt hvis du er, eller har været ansat under 37 

timer om ugen i denne periode.  

Hvis du har været ansat på fuld tid i hele perioden, vil udbetaling af 5. ferieuge ske automatisk -

senest med marts 2022 lønnen. 

 

Vejledning  

Nedenstående er en vejledning til hvordan du finder blanketten på borger.dk. På bagerste side i 

blanketten, findes en vejledning til hvordan blanketten udfyldes. Hvis du har spørgsmål i denne 

forbindelse, kan du kontakte FerieKonto for hjælp eller FOA/KLS.  

 

Start på Borger.dk  → Rul ned til ”Alle emner” og klik på ”Ferie” →  Klik på ”Få feriepenge 

udbetalt” i venstre faneblad → Klik på + ved titlen: ”Jeg har ferie udover 4 uger til gode”. → Rul 

ned til titlen: ”Har du NEMID/MITID”. → Klik på pilen med titlen: ”Blanket til ansøgning om 

overskydende ferie (pdf)”.   

 


