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Vedr.: Ferie, feriegodtgørelse og feriedagpenge. 
 

Den 1. maj 2019 begyndte et nyt ferieår, som løber indtil 30. april 

2020. I denne periode holdes 5 ugers ferie (de sidste 28 dage i juli 

og vinterferien ) med hel eller delvis økonomisk dækning i form 

af løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge. På Marie Kruses 

Skole holdes alle 5 uger i sommerferien (de sidste fire uger i juli 

og første uge i august). 

 

Du blev ansat i Furesø Kommune/Marie Kruses Skole i løbet af 

2018, 2019 eller havde orlov uden løn i en del af 2018, som er 

optjeningsåret for det nuværende ferieår. Du har derfor ikke 

optjent ret til ferie med løn i hele ferieåret, altså sommerferien 

2019 og vinterferien i 2020. 

Ved barselsorlov på dagpenge optjenes ferie med løn. 

 

Du vil kun få løn for den del af ferien, du har optjent ret til. Der 

optjenes 15,42 ferietime for hver måneds fuldtidsbeskæftigelse. 

På din lønseddel kan du se dit ferieregnskab. 

 

Har du været ansat et andet sted før din ansættelse i Furesø/Marie 

Kruses Skole, har du fået et feriekort, som skal anvendes i den 

periode, du ikke får løn fra Furesø/Marie Kruses Skole. Husk at 

gemme lidt til vinterferien, hvis du er ansat i kommunen. 

 

Har du holdt orlov og modtaget dagpenge, eller var du 

nyuddannet ved din ansættelse i Furesø/Marie Kruses Skole, er 

du måske berettiget til feriedagpenge fra DLF-A. Hvis du er det, 

har du fået brev fra A-kassen med oplysning om, hvor mange 

dage med feriedagpenge, du er tildelt. Du er ikke berettiget til 

feriedagpenge efter barselsorlov, selv om du har fået brev om det 

fra A-kassen, da du får løn under ferie. 

 

Hvis du er nyuddannet og blev ansat den 1. august, vil du efter 

det første skoleår have optjent ret til 5/12 ferie, idet du har været 

ansat i 5 ud af de 12 måneder i optjeningsåret, som svarer til 

kalenderåret. I den første sommerferie efter du er startet som 

lærer, får du derfor kun løn i en del af sommerferien. Du kan få 

supplerende dagpenge, hvis du er medlem af dlf/a. 

 

Sommerferien 2019 starter 4. juli. Du får løn for de første 10 dage 

(2 uger). Du er nu tvunget til at holde ferie indtil 1. august, eller 

8. august på Marie Kruses Skole. 

 

Hvis du er medlem af dlf/a, kan du melde dig ledig på jobcentret. 

Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv 

ferielukning” – så er du uforskyldt arbejdsløs og vil kunne få 

arbejdsløshedsdagpenge. Du kan først få dagpenge fra det 

tidspunkt, hvor du melder dig ledig. Husk derfor at gøre det den 

første feriedag, hvis du ikke har ferie/feriepenge til gode. 

 

Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet 

i hele perioden og være tilmeldt som ledig på jobnet fra første 

ledige dag. Det betyder, at du skal befinde dig i Danmark og 

deltage i møder mv., som du kan blive indkaldt til af A-kassen.  

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du 

kan få dagpenge.  

 

Du kan gå ind på www.jobnet.dk og melde dig ledig der via 

cpr.nr. og postnummer. 

 

Vinterferien er altså også helt uden dækning, men her kan du 

så igen melde dig på jobcentret.  

 

Du kan læse mere om feriereglerne på foreningens hjemmeside 

www.dlf.org, eller du er meget velkommen til at ringe til 

kredskontoret på tlf.: 93 87 08 64, hvis du er i tvivl om noget. 

 

Venlig hilsen 

Furesø Lærerkreds 

028@dlf.org 

http://www.jobnet.dk/
mailto:028@dlf.org

