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Rettigheder vedr. St. Bededag og 1. maj 21. – 

gældende for ansatte på aftale nr. 79.01 

(døgnområdet) 

 

 

En søgnehelligdag (SH-dag) er en helligdag, der 

kan falde på alle dage med undtagelse af: søndag. 

I år ligger St. Bededag, som er en helligdag og 1. maj i forlængelse af hinanden.  

Der gælder forskellige regler vedr. 1. maj, så derfor bør du være ekstra opmærksom på at finde de rigtige 

informationer, der er gældende for dig og det sted, hvor du arbejder. 

Har du ansættelse som erhvervsuddannet serviceassistent på et hospital i regionen: 

så arbejder du under døgnarbejdstidsaftalen, og senest d. 31. marts 2021 skal du vide, hvordan du skal 

arbejde i eller omkring helligdagen: St. Bededag (30. april) og lørdag d. 1. maj (som har en særlig status). 

➔ Hvis det er planlagt, at du skal holde fri begge de nævnte dage, er det med løn. 

 

➔ Hvis det er planlagt, at du skal arbejde St. Bededag, er følgende dine rettigheder: 

✓ Du skal have: 50% af timerne enten til udbetaling eller afsp.  

✓ + en erstatningsfridag for St. Bededag.  

 

➔ Hvis det er planlagt, at du skal arbejde 1. maj, er følgende dine rettigheder: 

✓ Du skal have: 42% af timerne enten til udbetaling eller afsp. 

✓ INGEN ret til erstatningsfridag for at arbejde 1. maj 2021. 

 

➔ Hvis du akut bliver tilkaldt for at komme og udføre et stykke arbejde på enten helligdagen eller 1. 

maj, som har særstatus, skal du have: 

✓ Mindst 6 timer X 150%. 

✓ 50% X antallet af timer, hvori du udfører arbejde til 

afspadsering eller betaling.  

✓ GÆLDER KUN 1. maj: 

Hvis dagen er planlagt som beskyttet frihed, skal du 

også have: 532,03 kr., hvis du akut kaldes på 

arbejde. 

Afsp. skal som hovedregel være afviklet inden udgangen af den 3. måned efter at den er optjent. 

Udført arbejde, der giver tillæg til enten af afspadsering eller udbetaling, fremgår af din lønseddel for maj 

måned 2021. 

Husk:  

Nogen har kæmpet for de rettigheder, du kan læse om herover. Disse rettigheder markeres 1. maj. 

 

Gå du nu ud og gør lige så – tal med den kollega, som endnu ikke er medlem – fortæl om de fordele, som 

du har ved at være medlem og invitér din kollega med i fællesskabet, så vi fortsat kan stå stærkt sammen! 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fplakaten.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FBorge_Bredenbekk_Folded_Hands_original.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fplakaten.com%2Fprodukt%2Fboerge-bredenbekk-folded-hands-original%2F&tbnid=oD1ACCgtW2GSeM&vet=10CBgQxiAoAmoXChMI6O2DmOmf7AIVAAAAAB0AAAAAEBE..i&docid=-TFH9pkciFiugM&w=1260&h=1768&itg=1&q=clipart%20foldede%20h%C3%A6nder&ved=0CBgQxiAoAmoXChMI6O2DmOmf7AIVAAAAAB0AAAAAEBE
https://www.google.dk/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Ff802f51f973b94ab55e5b5719bffe420d7c58e56d4096fed53470344315b3592&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.foa.dk%2F~%2Fmedia%2FAfdelinger%2FSOSU%2FGamle%2520filer%2Fpdf-filer%2Finfoa%2Finfoa%25202008%2FINFOA_08_08-LOWRES%2520pdf.ashx&tbnid=q5Q7lx_1AviMDM&vet=10CBUQMyhuahcKEwiI-_jt6p_sAhUAAAAAHQAAAAAQAw..i&docid=4cI7u8239zjh9M&w=1004&h=662&itg=1&q=clipart%20r%C3%B8d%20fane%20foa&ved=0CBUQMyhuahcKEwiI-_jt6p_sAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fak.picdn.net%2Fshutterstock%2Fvideos%2F26536418%2Fthumb%2F1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fda%2Fvideo%2Fclip-26536418-closeup-animation-waving-dannebrog-denmark-flag-red&tbnid=b_NpbQpfXuRTJM&vet=12ahUKEwjSrI-V7Z_sAhVDiVwKHWt0AtgQMyg-egQIARBB..i&docid=RE1wFPGJmI5cXM&w=910&h=480&q=clipart%20dannebro&ved=2ahUKEwjSrI-V7Z_sAhVDiVwKHWt0AtgQMyg-egQIARBB
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Glædelig 1. maj. 

Venlig hilsen 

Connie Kjær 


