
 

 

 
ESBJERG LÆRERFORENING 
DLF - KREDS 100 

Nyansat og ferie 

Læs her inden du bestiller sommerferie eller efterårsferie ferien til udlandet. 
 

Hvis du er nyuddannet eller nyansat efter 1. januar 2018 i forbindelse med stillingsskift 

skal du være opmærksom på særlige forhold vedrørende sommerferie og efterårsferien i 

ferieåret 19/20. 
  

Lærerne holder ferie i en del af børnenes sommerferie og efterårsferien. Ferien er optjent i ka-

lenderåret 2018. I Esbjerg Kommune og Fanø Kommune holder lærerne/børnehaveklasselederne 

4 ugers ferie i juli. Den sidste uge afvikles i efterårsferien i uge 42.  

Optjent ferien holdes fra 1. maj 2019 – 31. april 2020. 
 

Er du nyuddannet og/eller ikke ansat i Esbjerg eller Fanø Kommune hele kalenderåret 

2018. 

Har du ikke været ansat hele kalenderåret 2018 og har du ikke optjent ret til ferie med løn for 

hele ferien. Du vil blive trukket i løn for den manglende optjening af feriedage. 

Blev ansat den 1. august 2018, vil du kun have optjent ferie for 5 måneder. I din første sommer-

ferie og i uge 42 i 2019 efter du er startet, får du derfor kun løn i 5/12 af lærernes ferie fra din 

nuværende arbejdsgiver.  
 

Hvis du er medlem af en A-kasse kan du også være berettiget til feriedagpenge.  Du bør henven-

de dig til din A-kasse og få konkret rådgivning bl.a. om kollektiv ferielukning.  
 

Har du fået ny arbejdsgiver i løbet af 2018? 

Du kan logge dig ind på Borger.dk og få oplysninger om din ferie. 

Her kan du anmode om udbetaling af feriepenge optjent ved anden arbejdsgiver.  

 

Har du ikke optjent feriedage og feriepenge til alt 25 feriedage (185 ferietimer), kan du være du 

omfattet af kollektiv ferielukning. Du skal derfor henvende dig til din A-kasse og få konkret råd-

givning.  
 

Sygdom før ferien starter eller i ferien   

Du skal straks - senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag melde dig syg til (Ansatte i 

Esbjerg kommune)Lønservice, Personale & Udvikling – (Ansatte i Fanø) Personaleafdelingen, 

Fanø kommune med mindre du allerede er og fortsat er sygemeldt før ferien starter.  

Raskmelding skal ske til (Ansatte i Esbjerg)Lønservice, Personale & Udvikling Esbjerg kommu-

ne – (Ansatte i Fanø) Personaleafdelingen, Fanø kommune). 

Er du/ bliver du sygemeldt senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, har du ikke 

pligt til at begynde afvikling af ferie. 
 

Ved sygdom opstået i ferien gælder der særlige forhold. Du skal både sygemelde dig og henven-

de dig til lægen den første sygedag, så du kan dokumentere din sygdom.   

Du har mulighed for at kræve erstatningsferie efter din 5. sygedag, hvis du har optjent fuld ferie 

og bliver syg under ferien Det betyder, at de første i alt 5 dokumenterede sygedage under ferie er 

din risiko.  Evt. sygedage i sommerferien og sygedage i efterårsferien sammenlægges. Har du 

ikke optjent ret til 25 dages ferie er det et forholdsvist færre antal dokumenterede sygedage inden 

du får erstatningsferie.  
 

Det vigtig at du læser mere om sygdom i ferien på disse hjemmesider. Her kan du se hvorledes 

du skal forholde dig i forhold til arbejdsgiver.  
 

Ledige 

Du skal henvende dig til din A-kasse og få konkret rådgivning.  
 

Du kan læse mere bl.a. om sygdom og ferie på hjemmesiderne:  
 

www.elf100.dk    www.dlf.org  www.laka.dk 
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