Om den nye ferielov – for medarbejdere
Vi vil med denne skrivelse forsøge at synliggøre, hvad den nye ferielov kommer til at betyde
for dig som medarbejder.
Feriepenge optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset og gemmes
hos den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler (LF), du får dem udbetalt når du når folkepensionsalderen, dog tidligst i 2021.
Feriepenge optjent fra 1. januar til 31. august 2019 svarende til 16,64 dage, kan afholdes
fra 1. maj 2020.
Fra 1. september 2020 starter ny ferieordning (samtidighedsferie) – hver måned sparer man
2,08 feriedage op.
Overblik:

For medarbejdere ansat på overenskomstområderne DM-A, HK og Dansk Metal/3F og andre med feriefridage gælder følgende for ferie fra og med 1. maj 2020:
I eksemplet er der taget udgangspunkt i at du som medarbejder ikke har brugt dine tildelte
feriefridage.
16,64 feriedage optjent i 2019 tildeles pr. 1. maj 2020 samt feriefridage
Sommerferien 2020
15 dage (3 ugers ferie) – rest 1,64 feriedage
Efterårsferien 2020
Man optjener 2,08 dage i september 2020 = 3,72 dage
Bruger man 3 feriedage og 2 feriefridage – rest 0,72 feriedag
Juleferien 2020
Man optjener 4,16 dage i oktober og november, hvilket svarer til, at man har 4,88 feriedage
og 3 feriefridage til rådighed.
Bruger man 2 feriedage og 3 feriefridage – rest 2,88 feriedag
Vinterferien 2021 (februar)
Man optjener 4,16 dage i december og januar, hvilket svarer til, at man har 7,04 feriedage
samt feriefridage
Bruger man 5 feriedage har man 2,04 feriedage samt tildelte feriefridage.
Sommerferien 2021 (juli)
Man optjener 10,40 dage i februar til og med juni, hvilket svarer til, at man har 12,44 feriedage samt feriefridage
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Bruger man 12 feriedage og 3 feriefridage har man 0,44 feriedage til rådighed
Efterårsferien 2021
Man optjener 6,24 dage i juli, august og september = 6,68 dage
Bruger man 5 feriedage har man 1,68 feriedage til rådighed samt feriefridage.
Hertil er der mulighed for at afholde omsorgsdage og afspadsering.
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