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Nyansat og ferie 

 

Læs her inden du bestiller ferien til udlandet. 
 

Hvis du er nyuddannet eller nyansat i forbindelse med stillingsskift skal du være opmærk-

som på særlige forhold vedrørende ferie.  
 

Lærerne holder ferie i en del af børnenes sommerferie og efterårsferie 

I Esbjerg Kommune og Fanø Kommune holder lærerne/ børnehaveklasselederne 4 ugers ferie i 

juli. 

Den sidste uge afvikles i efterårsferien i uge 42.  

 

Er du nyuddannet? 

Hvis du er nyuddannet og ikke har optjent ret til ferie med løn for hele ferien, vil du blive trukket 

i løn for de manglende feriedage, der er placeret i de første skoleår, du er ansat.  

Hvis du blev ansat den 1. august, vil du i det første skoleår have optjent ret til 5/12 ferie med løn, 

da du kun har været ansat i 5 ud af de 12 måneder i optjeningsåret, som svarer til kalenderåret.  

I den første sommerferie og i uge 42 efter du er startet, får du derfor kun løn i 5/12 af lærernes 

ferie. Dette svarer til 77,08 ferietimer (10,40 feriedage) med løn. 

Hvis du er medlem af en A-kasse kan du også være berettiget til feriedagpenge.  

Du kan downloade pjece om feriedagpenge for nyuddannede på Lærernes a-kasse´s hjemmeside:   

www.dlfa.dk/default.aspx?func=article.view&mid=687823&topmenuID=687614&id=687822&l

ang=DK 

 

Du har to muligheder:  

Det bedste er at få lavet en individuel ferieplan for dig, så du ikke afvikler ferie i de uger, hvor 

du ikke vil få løn, fordi du ikke har optjent ferie eller har ret til feriedagpenge. Dette kan ofte 

ikke lade sig gøre.  

Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse eller anden A-kasse, kan du bruge dine feriedagpenge 

og/eller melde dig ledig. Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv ferieluk-

ning” – så er du uforskyldt ”ledig” og vil kunne få arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er berettiget 

hertil. Du kan først få dagpenge fra det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. Husk derfor at melde 

dig ledig den første feriedag, hvor du ikke har ferie med løn eller feriedagpenge.  

Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse eller anden A-kasse kan du få dagpenge, hvis du opfyl-

der betingelserne herfor. Konkret rådgivning kan du få ved Lærernes a-kasse, Skolegade 81, 

6700 Esbjerg.  

 

Har du fået ny arbejdsgiver? 

Hvis du har skiftet arbejdsgiver, vil du i senest i april måned have modtage et feriekort fra din 

tidligere arbejdsgiver. Feriekortet kan du selv underskrive og indsende, når du skal holde ferie. 

Har du ikke optjent feriedage og feriedagpenge til de 25 feriedage (185 ferietimer), er du omfat-

tet af kollektiv ferielukning i Esbjerg og Fanø. Du kan derfor melde dig ledig den 1. dag, hvor du 

ikke har feriedækning. Hvis du er dagpengeberettiget, vil du kunne få dagpenge i a-kassen under 

den kollektive ferielukning.  

 

Er du ledig? 

Du bestemmer selv, hvornår du afvikler din ferie. Det nye ferieår starter den 1. maj. Når du har 

brugt optjente ferietimer/dage kan du få eventuelt optjente feriedagpenge i din A-kasse. 

 

Du kan læse mere om ferie på www.elf100.dk    www.dlf.org  www.dlfa.dk 
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