
 Kreds 37 Frederikssund  Januar 2015        

Til alle nyansatte og ny dimitterede. 
Manglende optjening af ferie og lønafkortning... 

Har du ikke været ansat hos din nuværende arbejdsgiver, Frederikssund  

Kommune i hele optjeningsåret 2013 og dermed ikke har optjent ret til løn i de fulde 

6 ugers ferie i ferieåret 2014 - 2015, skal du være opmærksom på, at kommunen for 

den del af ferieugen (vinterferien, uge7), der ikke kan dækkes af lønnede timer, fore-

tager en afkortning af lønnen.  

Ferieret medbragt fra tidligere ansættelse... 

Medbringer du ved ansættelsen ferierettigheder og feriepenge (feriekort) fra en tidli-

gere ansættelse, kan du få disse udbetalt i lønafkortningsperioden.  

Du skal udfylde dit feriekort med oplysning om første feriedag samt antallet af ferie-

dage og have det underskrevet af din arbejdsgiver (skoleleder). 

Har du ret til feriedagpenge fra a-kassen gælder samme regler. 

Hvis man ikke har optjent ret til ferie... 
Har du ikke ferie til gode, enten i form af feriekort eller feriedagpenge fra a-kassen, 

kan du melde dig ledig på Jobcenteret (www.jobnet.dk) og i a-kassen (DLF-A) og 

dermed modtage arbejdsløshedsdagpenge. Du kan søge yderligere  information hos 

DLF-A på www.dlfa.dk 

Er du ny dimitteret gælder særlige regler. 

Har du haft orlov / tjenestefrihed med løn, har du optjent ferie som normalt. 

Har du haft barsel, har du optjent ferie, som havde du været på arbejde. 

Hvad med lockouten… 

Var du lockoutet i 2013, kan du forvente at blive trukket for 2 dages løn, med mindre 

du har valgt, at de bliver trukket fra din 6. ferieuge. På din lønseddel fremgår det af 

dit ferieregnskab. Hvis der kun står en rest på 23,12 timer, vil du blive trukket i løn. 

Hvis du bliver trukket i løn, kan du få dagpenge ved henvendelse til DLF-A.  

Gå ind på DLF-A’s hjemmeside under -Din situation/jeg har været lockoutet– og ud-

fyld den elektroniske blanket og bekræft, at det drejer sig om løntræk i forbindelse 

med kollektiv ferie efter lockout. Meld dig ledig den 24. feriedag  på 

www.jobnet.dk.. Husk, at du, hvis du modtager dagpenge, ikke må holde ferie uden 

for landets grænser.  

Yderligere rådgivning... 
Er du i tvivl kan du henvende dig til din skoleleder, din tillidsrepræsentant, DLF-A 

eller til kredsen. 


