
Ny ferielov – hvad er vigtigt at vide? 

Du ved nok, at der er vedtaget en ny ferielov, som har indflydelse på alles ferie, og som er ind-

viklet at forstå og forklare. Vi har udvalgt det vigtigste, du som lærer eller børnehaveklassele-

der i Albertslund Kommune skal vide. Bemærk, at hvis du ikke arbejder på en af skolerne, gæl-

der den kollektive ferieafholdelse ikke for dig. 

Hvis du har lyst til at vide mere, er dette link brugbart: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/

ferie/den-nye-ferielov 

Og du er naturligvis – som altid – velkommen til at spørge din tillidsrepræsentant eller os på 

kredsen. 

 

Miniferieår 2020 

Lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune afholder i sommeren 2020 15 dages 

ferie i ugerne 28-30 og 5 nuldage i uge 31. 

Denne ferie er optjent fra 1. januar 2019 - 31. august 2019. Hvis du ikke har arbejdet i denne pe-

riode, skal du huske at henvende dig til din A-kasse før ferien. 

 

Fremover 

Fra d. 1. september træder den nye ferielov i kraft, og den betyder, at alle optjener 2,08 ferie-

dage pr. måned, man arbejder, som kan afholdes allerede måneden efter. Lærernes og børne-

haveklasseledernes ferie vil stadig blive kollektivt placeret. Hvordan ferien placeres fremover i 

Albertslund kommune er endnu ikke fastlagt, men bliver det i nærmeste fremtid. 

 

Særlig feriegodtgørelse 

Særlig feriegodtgørelse er 2,15% af din ferieberettigede løn, som bliver udbetalt sammen med 

lønnen d. 30. april 2020, fordi det nye ferieår begynder 1. maj. I år er det miniferieåret, der går 

i gang, og derfor vil du få mindre udbetalt end de foregående år (2,15% af lønnen fra 1. januar-

30. august 2019 + 1,15% af lønnen fra 1. september - 31.december 2019).  

Fremover udbetales særlig feriegodtgørelse i tre portioner: ferietillægget fra ferieloven på 1 % 

af lønnen udbetales i to rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % for 

ansatte efter ferieaftalerne i kommuner udbetales 1. maj.  

 

6. ferieuge  

6. ferieuge er aftalt i overenskomsten og følger de hidtidige regler. Det betyder, at du fortsat 

optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj året efter. 

 

Fond 

Den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og udbetales som 

feriegodtgørelse, når du forlader arbejdsmarkedet. Det skyldes, at du el-

lers ville optjene både fem ugers ferie og holde den nye samtidighedsferie 

for den samme periode. 

Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af en ny fond: Lønmodta-

gernes Feriemidler. Fonden skal forvalte, administrere og sikre forrent-

ning af pengene indtil den dag, hvor du forlader arbejdsmarkedet.  
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Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00- 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 
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Lønkort 
KL og Forhandlingsfællesskabet indgik i april 2018 aftale om overenskomst- og aftaleforny-

else for bl.a. lærerne. Det betød, at vi i denne overenskomstperiode bl.a. blev sikret nogle 

generelle lønforhøjelser på i alt 6,10 % over en 3-årig periode. Lønforhøjelserne er blevet 

udmøntet efter nedenstående: 

april 2018                      1,10 % 

oktober 2018                1,30 % 

oktober 2019                1,00 % 

januar 2020                   1,60 % 

april 2020                      0,40 %, som er den aktuelle lønforhøjelse, der udmøntes nu. 

Den sidste lønforhøjelse gældende for denne overenskomstperiode udmøntes 1. oktober 

2020 og svarer til 0,70 %. 

Vores lønkort, som du finder i dette link, kan hjælpe dig med at se, om du får den løn, du 

skal have. Hvis der er uoverensstemmelser eller spørgsmål til din lønseddel, kan du hen-

vende dig til din TR på skolen eller til os i kredsen. 

På grund af Coronasituationen er kredsweekenden aflyst. Der arbejdes på at flytte 

den til maj 2021. Der vil komme nærmere besked om ny dato. I tilfælde af at man 

allerede har betalt, vil man enten kunne få sine penge tilbage eller vælge at se ind-

betalingen som tilmelding til den kommende kredsweekend. Hvis man ønsker at få 

tilbagebetalt de 200,- kr., skal man sende konto oplysninger til Thomas Dagnoli på 

mail: tnch@dlf.org  

OBS! Kredsweekend 

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK
http://www.kreds25.dk/loen-og-vilkaar/loen/loenkort

