
4.1.3 Fastlæggelse og afholdelse (§§ 9, 10 og 11)) – fra Vejle kommunes intranet 

 

Placering af ferie 

 

Placering af ferien skal aftales på forhånd. Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag 

og slutter ved sidste ferieuges ophør (jf. § 9, stk. 2). Af ferien skal mindst 3 uger (hovedferien) gives samlet 

inden for ferieperioden fra 1. maj til 30. september. Denne ansatte og arbejdsgiveren kan dog aftale, at 

hovedferien ikke skal afholdes inden for ferieperioden, men mindst 2 uger af hovedferien skal gives samlet. 

Hvis den ansatte har optjent mindre end 3 ugers ferie, er den optjente ferie hovedferie. 

 

For øvrige ferie gælder det, at ferien ikke bør deles i mindre dele end en uge, medmindre driftsmæssige 

hensyn taler for (jf. § 10).  

 

Tilrettelæggelse og varsling af ferie  

 

Arbejdsgiveren og den ansatte fastsætter efter drøftelse, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiveren har 

pligt til så vidt muligt, at imødekomme den ansattes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien placeres i 

den ansattes barns skolesommerferie, under hensyntagen til arbejdets udførelse. 

 

Medarbejder skal have meddelelse om feriens placering så tidligt som muligt, medmindre andet er aftalt. 

Dog skal meddelelsen gives senest 3 måneder før, hovedferien begynder og senest 1 måned før øvrige ferie 

begynder (jf. § 11). 

 

Det er den enkelte leders ansvar, at tjekke om medarbejderne har afholdt deres ferie inden ferieårets udløb. 

Hvis ikke medarbejderne har afholdt deres ferie, og medarbejderen ikke ønsker at indgå aftale om overførsel 

af ferien, skal arbejdsgiver varsle ferie efter reglerne herfor. Det er desuden ledernes pligt, at kontrollere al 

ferie er indberettet korrekt.  

4.1.4  Overførsel af ferie (§ 15 & § 16) 

 

Overført ferie 

En månedslønnet medarbejder kan inden den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt aftale med 

arbejdsgiveren, at uafviklede ferietimer ud over 4 uger skal overføres til det følgende ferieår. Vilkårene for 

afvikling af den overførte ferie skal fastlægges i aftalen. Overført ferie skal holdes forud for anden ferie. 

 

Hvis der er optjent feriegodtgørelse og ferien overføres, skal arbejdsgiveren give skriftlig besked om, at 

ferien er overført til den, der skal udbetale feriegodtgørelsen. (§ 15 og § 16).  

 

Blanketten: Blanket til aftale om overførsel af ferie, findes under blanketter vedr. ferie.  

Overført ferie i forbindelse med fratræden (se afsnit om fratrædelse). 

4.1.5 5. Ferieuge (§ 29)  
Den ansatte kan efter ferieårets udløb og senest den 30. september anmode om at få udbetalt uhævet 

feriegodtgørelse, hvis feriegodtgørelsen vedrører den 5. ferieuge. Udbetalingen er betinget af, at den ansatte 

skriftligt erklærer, at feriegodtgørelsen vedrører den 5. ferieuge, og at denne uge ikke er aftalt overført (jf. § 

29). 

 

Af budgetmæssige grunde skal arbejdsgiveren derfor være opmærksom på, at al ferie (bortset fra 6. ferieuge) 

varsles afholdt, se afsnit 4.1.3. 

Link til blanket findes under blanketter vedr. ferie.  

4.1.6 6. ferieuge (§ 19a & § 20)    

6. ferieuge optjenes sideløbende med den almindelige ferie. 
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6. ferieuge kan afholdes, overføres eller udbetales.  

Hvis den ansatte ønsker udbetaling af den 6. ferieuge, skal man orientere sin nærmeste leder herom senest 

den 30. september.  

Hvis den ansatte ønsker at afholde 6. ferieuge, skal man orientere sin leder herom snarest muligt. 

Tidspunktet for afholdelse er op til den ansatte selv, medmindre driften forhindrer dette.   

Hvis den ansatte hverken har afholdt eller anmodet om udbetaling af 6. ferieuge, vil ferietimerne automatisk 

blive overført til det efterfølgende ferieår.  

Ved fratrædelse udbetales ikke-afholdt 6. ferieuge kontant.  

Det fremgår af lønsedlen, hvor meget 6. ferieuge der er optjent.   

 

Blanketten: Udbetaling af 6. ferieuge, findes under blanketter vedrørende ferie.  
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