
Ny ferielov og særlig feriegodtgørelse 
 

Den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020. For langt de fleste vil overgangen til den nye ferielov være 

ukompliceret. Du skal dog være opmærksom på om du har optjent nok ferie til afholdelse inden den nye ferielov træ-

der i kraft, hvis du ikke har været ansat hele 2019. Frederiksberg Lærerforening vil informere yderligere om den nye 

ferielov både før og efter sommerferien 2020. 

 

For nuværende er der dog et forhold, du skal forholde dig til: Du vil modtage færre penge i særlig feriegodtgørelse i 

2020 og 2021 som følge af overgangen til den nye ferielov. Fra 2021 vil den særlige feriegodtgørelse blive udbetalt 

over 3 rater: 1. maj, 31. maj. og 31. august.   

 

Hvis du gerne vil forstå baggrunden for dette, har vi lavet en forklaring herunder. Hvis du derudover har spørgsmål, 

opfordrer vi dig til at kontakte din leder, TR eller kredsen.  

 

Vi henviser ligeledes til forhandlingsfællesskabets folder om den nye ferieordning og til DLF’s hjemmeside.  

 

Særlig feriegodtgørelse  

Alle ansatte med løn under ferie får udbetalt en særlig feriegodtgørelse fra arbejdsgiver. Den særlige feriegodtgørelse 

er ifølge Ferieloven på 1 %. Lærere ansat i kommuner og regioner får yderligere ifølge Ferieaftalen 1,15 % af lønnen. 

Således bliver feriegodtgørelsen sammenlagt 2,15 %. 

På grund af overgangen til den nye ferielov kommer der til at ske ændringer. I år og til næste år får du ikke lige så 

meget i særlig feriegodtgørelse, som du plejer. 

Den særlige feriegodtgørelse på 1,15 % fra ferieaftalen ændres ikke. Denne del af feriegodtgørelsen kommer derfor til 

udbetaling, som den plejer pr. 1. maj hvert år. Med den nye ferielov kommer udbetalingen af den ene (1) % fra ferielo-

ven dog til at ændre sig, idet den vil blive udbetalt over to rater henholdsvis 31. maj og 31. august.  

 

Inden den nye ordning er implementeret, er der en overgangsperiode: 

1. maj 2020 udbetales 2,15 % af den ferieberettigede løn for 1. januar 2019 – 31. august 2019 og 1,15 % af den ferie-

berettigede løn for perioden 1. september 2019 – 31. december 2019.  

Det skyldes, at den ene (1) % af feriegodtgørelsen, som stammer fra ferieloven, for årets sidste 4 måneder af 2019 er 

indefrosset sammen med resten af dine feriepenge for perioden 1. sep. 2019 – 31. aug. 2020. Disse feriepenge bliver 

udbetalt, når du går på pension.   

 

Hvis din løn er 36.000 pr. måned, betyder det, at du i år får ca. 1.400 kr. mindre i særlig feriegodtgørelse før skat.  

 

Pr. 1. maj 2021 får du ligeledes de 1,15 % i særlig feriegodtgørelse fra ferieaftalen. Men du får ikke 1 % i særlig ferie-

godtgørelse fra ferieloven. Beløbet for de første 8 måneder af 2020 er indefrosset, og beløbet fra de sidste 4 måneder 

af 2020 er omfattet af den nye ferielov og bliver udbetalt efter den nye ordning.  

 

Fra og med 2021 kommer udbetalingen af særlig feriegodtgørelse til at ske på følgende måde: 

● Den 1. maj: Udbetaling af 1,15 % af den ferieberettigede løn for det forrige kalenderår 

● Den 31. maj: Udbetaling 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september – 31. maj 

● Den 31. august: Udbetaling af 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. juni – 31. august  

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 

 

https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1122473/nye_ferieregler_2020-print.pdf
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/den-nye-ferielov

