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Ferie og nyansat/ledig. 
 
 
Du optjener feriedagpenge, når du i en periode har fået udbetalt penge fra din A-kasse, sygedag-
penge eller barselsdagpenge fra kommunen og visse andre ydelser. Har du optjent feriedagpenge, vil 
du omkring 1. maj som regel få tilsendt en opgørelse fra A-kassen.     
 
For at få udbetalt feriedagpenge af A-kassen, kræver det, at du holder ferie og er dagpengeberettiget. 
Hvis du har ret til feriepenge eller løn på ferietidspunktet eller er på barsel, sygedagpenge mv., kan du 
ikke få udbetalt feriedagpenge, da du ikke kan modtage to ydelser på samme tid. Du kan få udbetalt 
feriedagpenge svarende til samme sats, som den dagpengesats du er på, altså max 18.866 kr. pr. 
måned (2019). Feriedagpengene kan ikke overføres til et andet ferieår og går tabt, hvis du ikke søger 
dem inden d. 31. maj. 
 

Hvis du er ledig: 
Er du ledig, skal du være opmærksom på, at du skal søge om feriedagpenge, før du holder ferie. Har 
du først holdt din ferie og bagefter søger om feriedagpenge, kan DLF-A som hovedregel ikke udbetale 
dem.  
 
Som ledig skal du give jobcenteret besked om din ferie mindst 14 dage før feriens start, så du ikke 
bliver indkaldt til møder i ferien. Glemmer du at give jobcenteret besked, eller gør du det for sent, har 
du pligt til at deltage i møder og tage imod tilbud også i din ferie. 
  
Vi anbefaler, at du søger dine feriedagpenge i god tid, så du er sikker på at få dem inden ferien. 
Feriedagpengene kan dog tidligst udbetales ugen inden din ferie. 
 

Hvis du er nyansat i kommunen: 
Dagpenge ved kollektiv ferie:  
Hvis du flytter arbejdsplads fra anden kommune, kan du komme ud for, at du bliver tvunget til at holde 
mere end 5 ugers kollektiv ferie, idet det er op til den enkelte kommune at fastlægge ferien. Som 
nyuddannet kan du ligeledes være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge.  
 
I begge tilfælde har du mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge 
adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. 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. Du kan læse mere på DLF-A´s hjemmeside om, hvad du skal gøre, når du skal melde dig ledig. 
  
Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter at du 
har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge om 
dagpenge ved kollektiv ferielukning.  
 

Feriekontobevis: 
Feriegodtgørelse, der er indberettet kan udbetales efter anmodning fra lønmodtageren på 
https://www.borger.dk/Sider/Oversigt-ferie.aspx hvor du loger på med nøglekort. 
  
De beløb, du har på dit feriekort, skal bruges til at betale for den ferie, du vil blive trukket for i dit nye 
arbejde. 
 
Hvis der er fejl i beløb, antallet af feriedage eller at dine feriepenge ikke bliver udbetalt, skal du fortsat 
kontakte den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene. Det er nemlig kun arbejdsgiveren, der 
kan rette fejlen og sørge for, at du får udbetalt dine feriepenge. 
 
Er du ellers i tvivl, kan du kontakte Fjordkredsen på tlf. 97 32 46 40, eller DLF-A på tlf. 70 10 00 18. 
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