
1. Forstå den nye ferielov og overgangen dertil 
Med den nye ferielov følger samtidighedsferie. Det betyder, at vi afholder ferie i takt med, at vi optjener den. 

Det skiller sig ud fra den forskudte ferieafholdelse, som vi har haft hidtil. Her har vi eksempelvis optjent ferie fra 

januar-december 2018, som afholdes fra maj 2019 til april 2020. Da måden, vi afholder ferie på, ændrer sig, er et 

overgangsår nødvendigt. 
 

Overgangen til den nye ferielov har blandt andet betydet, at:

• vi i 2019 havde et forkortet ferieoptjeningsår, som gik fra 1. januar 2019 til 31. august 2019

• vi gik ind i overgangsåret til den nye ferielov 1. september 2019, som strækker sig frem til 31. august 2020.  

I denne periode bliver alle optjente feriedage indefrosset i fonden, Lønmodtagernes Feriemidler. De indefrosne 

feriedage bliver udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet - fx når du går på pension. En særlig gruppe 

medarbejdere har mulighed for at søge om at få disse feriedage til rådighed inden da (se længere nede).

• vi har i 2020 et såkaldt “mini”-ferierår, der starter fra 1. maj (som det plejer), men som allerede slutter den  

31. august 2020, dagen inden den nye ferielov træder i kraft. 

2. Din tilknytning til arbejdsmarkedet
Nu har du den grundlæggende viden om den nye ferielov og overgangsperioden.  

Så mangler du blot en afklaring på dine feriemuligheder i 2020. 

I forhold til både gammel og ny ferielov optjener du 2,08 feriedage hver måned, 

når du er tilknyttet arbejdsmarkedet. For at kende dine feriemuligheder skal du 

derfor først kigge på, hvor længe du har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet 

(dette gælder både fuldtidsjob, studiejob, fritidsjob og lignende). Denne tilknytning 

afgør nemlig mængden af dine feriedage, som du har til rådighed fra 1. maj 2020.  

Værdien af dine feriedage afhænger derimod af dine ansættelsesvilkår, såsom løn.

Fuldtidsansat efter 1. januar 2019?  
- Dét har du af feriemuligheder i 2020

  
Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Året op til er præget af en overgangsperiode. En ny ferielov og 

overgangen dertil kan godt gøre det svært at forstå, hvad det betyder for ens muligheder for ferie. Særligt, hvis 

du først er blevet fuldtidsansat efter 1. januar 2019. Men bare rolig, der er håb forude. Denne guide kan give dig en 

afklaring på dine feriemuligheder i 2020.

Hvad afgør dine feriemuligheder?

For at forstå hvad der afgør dine feriemuligheder i 2020, skal du have: 

1. en overordnet forståelse for den nye ferielov og overgangen dertil

2. styr på, hvordan du har været tilknyttet arbejdsmarkedet siden 1. januar 2019

 
Læs mere på: www.visma.dk/hrm/ferielov/ 



Eksempler
 
Har du haft en tilknytning til arbejdsmarkedet siden 1. januar 2019?
Så har du optjent 16,64 feriedage fra januar til og med august, som du får til rådighed til maj 2020.

Fik du tilknytning til arbejdsmarkedet mellem 1. februar 2019 - 1. maj 2019?
Så skal du gange det antal måneder, du har været på arbejdsmarkedet fra din start og frem til september 2019, med 

2,08 dage. Hvis du fx blev ansat den 1. marts (fra marts til og med august = 6 måneder derfor: 6x2,08), så får du 12,48 

feriedage til rådighed til maj 2020. 

 

Fik du tilknytning til arbejdsmarkedet mellem 1. maj 2019 - 31. august 2019?
Så har du optjent mindre end 8,4 feriedage. Dette gør, at du har mulighed for at søge om at få feriefondsdagene udbetalt.  

• Eksempel 1: Ansat 1. maj 2019 

Hvis du blev ansat 1. maj, har du frem til september optjent ferie i fire måneder, hvilket svarer til 8,32 feriedage. Derfor 

kan du søge om fondsferiedage for september-december svarende til 4 måneder (4x2,08), som er 8,32 feriedage. Med 

din egne feriedage og fondsferiedagene får du derfor 16,64 feriedage til maj 2020. 

• Eksempel 2: Ansat pr. 1. juli 2019 

Hvis du blev ansat den 1. juli, optjener du frem til september feriedage i to måneder, som svarer til 4,16 feriedage. 

Herefter kan du søge om fondsferiedage for september-december svarende til 4 måneder (4x2,08), som er 8,32 

feriedage. Det vil sige, at med dine egne feriedage og fondsferiedagene får du 12,48 feriedage til maj 2020. 

Har du først fået tilknytning til arbejdsmarkedet efter den 31. august 2019?
Så kan du søge om at få dine feriefondsdage udbetalt. De antal dage, du kan få, afhænger af det antal måneder, du har 

været på arbejdsmarkedet mellem 1. september - 31. december 2019. Eksempelvis hvis du blev ansat den 1. september, 

så kan du søge for fire måneder (4x2,08), som er 8,32 feriedage. Er du ansat den 1. november, kan du søge for to måneder 

(2x2,08), som er 4,16 feriedage. 

Har du først fået tilknytning til arbejdsmarkedet mellem den 1. januar 2020 - 31. august 2020?
Så kan du ikke søge feriefondsdage. Det næste ferie, du kan se frem til at få, er, når du kan gøre brug af samtidighedsferie, 

som kommer med den nye ferielov fra 1. september 2020. Dvs. du kan afholde de første 2,08 feriedage fra 1.oktober. 

Visma Enterprise ønsker dig et godt ferieår
Læs mere på: www.visma.dk/hrm/ferielov/ 
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I denne periode bliver alle feriedage indefrosset

Er du blevet tilknyttet arbejdsmarkedet i denne 
periode? Så kan du søge om fondsferiedage
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Samtidighedsferie

Ny ferielovHver måned optjenes 2,08 feriedage


