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Feriedage i ferieåret 2017/2018
(1. maj 2017 - 30. april 2018)

Er du ansat i enten i Esbjerg Kommunes eller Fanø Kommunes skolevæsen, er de 5 ferieuger i
dette ferieår 2017/2018 fastlagt. Lærerne/børnehaveklasselederne skal afvikle 4 ugers ferie i juli
måned og 1 uge i uge 42.
Den 1. feriedag er mandag den 3. juli og sidste feriedag i juli er fredag den 28. juli. I det nye skoleår skal lærerne/børnehaveklasselederen afvikle den 5. ferieuge i uge 42 (mandag den 16. oktober – fredag den 20. oktober begge dage inkl.).
Har du ikke optjent feriedage og feriedagpenge til de 25 feriedage (185 ferietimer), er du omfattet af den kollektive ferielukning i Esbjerg Kommune og Fanø Kommune. Du kan derfor melde
dig ledig den 1. dag, hvor du ikke har feriedækning, og kan anmode om dagpenge. Der vil du
kunne få dagpenge i a-kassen, hvis du er dagpengeberettiget under den kollektive ferielukning.
Læs om kollektiv ferie på www.dlfa.dk
Ferieafvikling – 4 uger (3. juli 2017 – 28. juli 2017) og 1 uge i uge 42
Først afvikles den ferie, hvortil der er optjent ferieret – derefter afvikles ferie uden løn.
Når en ansat ikke har optjent ret til fuld løn under ferie, vil der ske lønfradrag for den manglende
periode.
Har du fået dagpenge fra Lærernes a-kasse og/eller dagpenge fra din kommune i 2016 kan du
være berettiget til at få udbetalt dagpenge/dage med feriedagpenge fra Lærernes a-kasse.
Du kan allerede nu udfylde din ansøgning om feriedagpenge a-kassens hjemmeside www.dlfa.dk
Hvis du er nyuddannet
Er du nyuddannet gælder de almindelige regler for at få feriedagpenge. Du skal kontakte Lærerne a-kasse for at få rådgivning. De særlige regler om feriedagpenge til dimittender er afskaffet.
Fremover optjener dimittender feriedagpenge, som alle andre, når du fx er ledig eller på barsel –
og kun for perioder, hvor du har været medlem af a-kassen.

Du kan som et alternativ, hvis du er medlem af A-kassen og dagpengeberettiget melde dig ledig
og få dagpenge for de sidste dage i uge 42 på grund af kollektiv ferielukning.
Hvis du har været på barsel
Du optjener normalt fuld løn til efterfølgende ferie, hvis du har været på barsel og har været ansat hele optjeningsåret (kalenderåret 2016) i stillingen. Du skal fortsat være ansat ved samme
arbejdsgiver/kommune. Der er derfor ingen grund til at søge om feriedagpenge optjent i forbindelse med barselsdagpenge.
Hvis du er ledig
Du kan du finde information om afvikling af ferie på www.dlfa.dk . Du skal give jobcenteret
besked om, at du holder ferie, senest 14 dage før feriens første dag.
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