
Nye ferieregler.  

 

Overgangsordning i 2019 og 2020 

Der bliver en særlig ordning i overgangen mellem de gamle og de nye ferieregler:  
Frem til 1. maj 2020 sker der ingen ændring. Her holder du den ferie, du har optjent i 2018 - helt som 
sædvanligt.  

Efter 1. sept. 2020 træder den nye ordning i kraft, hvor du optjener og afholder ferien løbende.  

Men midt imellem de to ordninger, i sommeren 2020, får vi et miniferie år, hvor du kan holde den ferie, du 
har optjent fra 1. januar til 31. august 2019.  
 
SOMMERFERIEN 2020  
Frem til 1. september 2019 optjener du godt 3 ugers ferie (helt præcist 16,64 dage) til miniferie året fra 1. 
maj til 31. august 2020. Hvis du vil holde mere end 3 ugers sommerferie i 2020, kan du sørge for at gemme 
ferie fra det foregående ferie år (husk at aftale det med din arbejdsgiver), eller du kan bruge din 6. ferieuge.  

 
OVERFØRSEL AF FERIEDAGE  
Hvis du har ferie til gode den 31. august 2020, bliver den automatisk overført til det nye system, hvis ikke 
den er aftalt eller varslet til september. Hvis du har mere end 20 feriedage til gode, kan du aftale med din 
arbejdsgiver, at du får udbetalt feriepenge ud over 20 dage. 
  
EFTERÅRSFERIEN 2020  
Ved efterårsferien 2020 er de nye ferieregler lige trådt i kraft, og du vil kun have optjent 2,08 dages ferie. 
Hvis du gerne vil holde en hel uges efterårsferie, kan du enten bruge din 6. ferieuge, eller du kan gemme 
feriedage fra det tidligere ferie år.  
Ellers kan du aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde nogle dages ferie på forskud. 

Det er vigtigt at du inden 1. oktober 2019 får aftalt, at du overfører den 6. ferieuge, hvis du skal have dage 
nok til at holde efterårsferie i 2020. Denne uge er ikke en del af den nye ferieaftale.  

Vi holder orienteringsmøder efter sommerferien. 

Medlemsmøder om de nye ferieregler: 

• Onsdag d. 21/8-2019 kl. 10 til 12 i FOA´s lokaler, Ndr. boulevard 78, Varde. Max 30 personer 

• Mandag d. 2/9-2019 kl. 19 til 21 på Plejecenter Carolineparken, Carolineparken 1, Varde. Max 70 
personer. 

• Onsdag d. 4/9-19 kl. 19 til 21 i Daginstitutionen, Børnenes Univers Syd, Søndervold 350, Grindsted. 
Max. 50 personer. 

• Torsdag d. 12/9-19 kl. 16 til 18 i FOA´s lokaler, Ndr. Boulevard 78, Varde. Max 30 personer.  

 

Tilmelding senest 3 dage før på telefon 75 21 01 00 eller på mail varde@foa.dk 
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