
FERIE OG FERIEFRIDAGE 
 
 
FERIELOVEN 
Ferieloven er gældende for alle sygeplejersker, der ikke er omfattet af overenskomst, som regulerer ferievilkår. Dansk 
Sygeplejeråds overenskomster med de offentlige arbejdsgivere regulerer ferie. Dansk Sygeplejeråd har i de fleste overenskomster 
med de private arbejdsgivere aftalt ret til 5 feriefridage/6. ferieuge, som supplerer retten til 5 ugers ferie, som er fastsat i 
ferieloven. 

 
Ferieloven fastlægger din ret til 5 ugers ferie, løn under ferie og ferietillæg på 1 %, eller feriegodtgørelse. Ferieloven beskriver også, 
hvordan ferie optjenes og afvikles. 

 
FASTLÆGGELSE AF FERIEN 
Afviklingen af ferien skal tilrettelægges således, at du reelt, uanset deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse, har mulighed for i alt at 
afholde 5 hele ferieuger. Arbejdsgiveren bestemmer feriens placering efter drøftelse med dig og dine kolleger, dog således, at der i 
videst muligt omfang tages hensyn til den enkeltes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i den ansattes barns 
skolesommerferie. Husk at gøre brug af de eventuelle personalepolitiske principper, der findes på din arbejdsplads, når ferien skal 
planlægges og afvikles. Hvis der efter en drøftelse fortsat er uenighed mellem dig og din arbejdsgiver, er det din arbejdsgiver der 
afgør, hvor ferien skal placeres.  

 
FERIERETTIGHEDER 

• Du optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (kalenderåret) og har  
 dermed ret til ferie med løn i 25 dage (svarende til 5 uger) om året efter 1 års ansættelse.  
• Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1.5. til 30.9. 
• Du har ret til at kende hovedferiens placering min. 3 måneder før afholdelse af ferien. 
• Du har som udgangspunkt ret til at afvikle restferie i hele uger. 
• Du har ret til at kende restferiens placering min. 1 måned før afholdelse af ferien.  
• Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes. 

 
FERIELUKNING 
Hvis du er ansat et sted, der holder ferielukket, er udgangspunktet, at du har pligt til at afholde ferie svarende til arbejdsstedets 
lukkeperiode under betingelse af, at ferien er varslet korrekt. Ferielukningen kan godt bestå af enkelte dage – f.eks. den indeklemte 
fredag i Kr. Himmelfartsferien - hvis driftmæssige hensyn taler derfor. Du kan undersøge, om der er mulighed for at aftale med 
ledelsen at afholde ferie på et andet tidspunkt, ved at du under ferielukningen i dit eget område arbejder inden for et andet 
område eller varetager andre opgaver. 

 
FERIEHINDRING, HERUNDER SYGDOM 
Bliver du syg inden ferien begynder, har du ikke pligt til at afholde ferien. Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første 
feriedag, oftest mandag morgen. Det betyder, at du skal underrette din arbejdsgiver hurtigst muligt og senest den første feriedags 
morgen, om at du er syg. Derved kan ferien afholdes på et andet tidspunkt, hvor du atter er rask. Du skal huske at raskmelde dig, 
hvis du bliver rask igen i den ellers planlagte ferieperiode. 
 
Bliver du syg under afvikling af din ferie, har du ret til erstatningsferie, bortset fra de første fem feriedage. De fem dage kan være 
placeret i flere ferieperioder. Du skal orientere din arbejdsgiver ved sygdommens start og du skal selv skaffe dokumentation for 
sygdommen – f.eks. lægeattest – som du selv betaler. 
 
Det er endnu uafklaret i hvilken udstrækning der vil være ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under afholdelse af 6. ferieuge 
eller feriefridage. 
 
Du bør kontakte din tillidsmand eller kredsen hvis du bliver syg i din ferie.  
 
Hvis du f.eks. bliver syg eller holder barselsorlov/adoptionsorlov og dermed bliver afskåret fra at holde ferie, har du ret til at få 
udbetalt en godtgørelse svarende til lønnen for manglende afholdt ferie. Denne udbetales efter anmodning til arbejdsgiveren enten 
ved hovedferieperiodens udløb eller ved ferieårets afslutning. 
 
Hvis du af anden lovlig grund (orlov til pasning af nærtstående alvorligt syge eller døende, ophold i udlandet, overgang til 
selvstændigt erhverv, overgang til arbejde i hjemmet, indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, lovligt varslede konflikter, 



tjeneste i forsvaret m.m.) er forhindret i at holde ferie, har du ret til at få udbetalt en godtgørelse svarende til lønnen/feriekortet 
for manglende afholdt ferie. 
 

FERIETILLÆG OG FERIEGODTGØRELSE 
Hvis du er berettiget til at holde ferie med løn, har du ret til udbetaling af ferietillæg, som udbetales senest samtidig med at din 
ferie påbegyndes. Oftest udbetaler arbejdsgiver ferietillæg den 1.maj. Ferietillæg beregnes på baggrund af det foregående 
optjeningsår. Ferietillægget er ifølge ferieloven 1,00 % af den ferieberettigede løn. Der kan konkret være aftalt en højere 
procentsats i overenskomsten. I mange af de overenskomster Dansk Sygeplejeråd har indgået med private arbejdsgivere, er 
ferietillægget aftalt 1,5 %, som erstatter ferielovens ferietillæg på 1 %. 
 
Hvis du ikke optjener ret til ferie med løn, optjener du i stedet feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 % af lønnen i 
optjeningsåret. Feriegodtgørelsen indbetales til FerieKonto. Feriegodtgørelsen udbetales senest samtidig med, at du holder ferie.  

Hvis du fratræder din stilling, får du feriegodtgørelse af din optjente ferieberettigede løn. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 % og 
indbetales til FerieKonto. 

Feriekortet skal du bruge hos din nye arbejdsgiver, når du afholder ferie, indtil du har optjent ret til ferie med løn hos den nye 
arbejdsgiver.  
 

VÆRD AT VIDE OM FERIE  
• Du har kun pligt til at afholde den ferie, du har optjent, men har ret til at holde 5 ugers ferie.  
• Hvis du har den samme arbejdsgiver et fuldt kalenderår, holder du ferie med løn i det følgende ferieår.  
• Hvis du går op/ned i tid hos den samme arbejdsgiver, holder du ferie med den løn du har på ferietidspunktet. 

Hvis din ferie på ferietidspunktet afviger mere end 20 % i forhold til optjeningsåret, reguleres lønnen under ferien 
forholdsmæssigt.  

• Du kan ikke give afkald på din ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg eller feriegodtgørelse. Det betyder, at du ikke må 
arbejde i din ferie.  

• Hvis du er på barselsorlov, optjener du kun ferie med løn i perioder, hvor du får udbetalt hel eller delvis løn fra din 
arbejdsgiver. Det følgende ferieår vil du kunne anmode din A-kasse om feriedagpenge for den periode, hvor du har været 
på dagpenge. Du skal være opmærksom på, at feriedagpengeberegningen beregnes på baggrund af samme 
beregningsgrundlag, som du har modtaget barselsdagpenge på.  

• Bliver du opsagt og dit opsigelsesvarsel er på tre måneder eller derover, kan du risikere at skulle holde din hovedferie i 
opsigelsesperioden, hvis opsigelsen er forlænget med antallet af feriedage.  

 
DEN 6. FERIEUGE/FERIEFRIDAGE  
Den 6. ferieuge eller feriefridage er ikke indeholdt i ferieloven, men kan være aftalt i en overenskomst eller på den enkelte 
arbejdsplads. Der gælder forskellige regler for optjening af feriefridage. Visse steder optjener du feriefridage i det forudgående 
kalenderår, på samme måde som du optjener ferie. Andre steder opnår du retten til feriefridage efter 9 måneders ansættelse. 
Hvilke regler der gælder for dig, fremgår af overenskomsten eller anden aftale. Feriefridage afholdes efter dine ønsker, medmindre 
arbejdets udførelse hindrer det. Du kan ikke overføre ikke afholdte feriefridage til en ny arbejdsgiver. Du skal derfor sørge for at få 
dem afviklet i forbindelse med en eventuel fratrædelse.  

 
RELEVANTE LINKS:  
www.retsinformation.dk  
www.bm.dk (Beskæftigelsesministeriet)  
www.atp.dk (FerieKonto) 

 

 

 

 

 

 

 
FERIELOVEN, HVAD GÆLDER HVORNÅR?  
 

• Ferieåret går fra den 1.5. det ene år til den 30.4. det næste år.  
• Optjeningsåret går fra den 1.1 til 31.12. (kalenderåret).  
• Hovedferieperioden går fra 1.5. til 30.9. i det samme år.  
• En ferieuge består af 7 sammenhængende dage.  

• Du optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måneds beskæftigelse i det kalenderår, der 
ligger før ferieåret. 

 



 


