Feriedagpenge
‐ fakta om optjening og udbetaling af feriedagpenge
Det er vigtigt at holde fri fra hverdagen sammen med
dem, du holder af. Det gælder uanset din jobsituaton.
Her kan du læse, hvordan du optjener og afholder ferie,
hvis du har været ledig eller på barsel.

Det betyder, at du har optjent 4,16 feriedage hver
måned (i alt 12,48 feriedage for de tre måneder hos de
to arbejdsgivere). Af dine dagpenge har du optjent 1 dag
med feriedagpenge for hver måned (i alt 3 dage).

Hvad er feriedagpenge?
Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du
kan søge om at få udbetalt, når du holder ferie. Det er
altså ikke et beløb, du har sparet op, på samme måde
som feriepenge fra en arbejdsgiver.

Derfor skal du omregne antallet af dine egen optjente
feriedage.

Sådan optjener du feriedagpenge
Du optjener løbende op til 2,08 dage med
feriedagpenge hver måned, du har fået udbetalt
dagpenge, feriedagpenge eller barselsdagpenge.
Hvis du får udbetaling for mindre end 160,33 timer (130
timer, hvis du er deltidsforsikret) om måneden, optjener
du tilsvarende færre dage med feriedagpenge.
På Mit Krifa kan du se, hvor mange dage, du har optjent
med feriedagpenge. Antallet af dage bliver opdateret,
hver gang du får udbetalt dagpenge, barselsdagpenge
eller feriedagpenge.
Sådan kan du holde ferie med feriedagpenge
Du har ret til at holde 5 ugers ferie om året.
Du må gerne holde ferie, selv om du endnu ikke har
optjent feriedagpenge til at dække hele ferien. Du kan
dog først få feriedagpengene udbetalt, når du har
optjent dem.
Du kan vælge at søge om feriedagene efterhånden som
du optjener dem, eller vente til du har optjent
feriedagpenge til hele perioden.
Feriepenge optjent hos en arbejdsgiver
Ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver, skal
holdes, før du kan få udbetalt dine feriedagpenge.
Hvis du har flere arbejdsgivere, kan du stå i en situation,
hvor du har optjent mere end 2,08 feriedage pr. måned.
I den situation skal du – for at få udbetalt feriedagpenge
– kun holde det antal feriedage, du maksimalt kan
optjene efter ferieloven (2,08 dage pr. måned).
Eksempel
Du vil holde 8 dages ferie i december.
Du har haft arbejdstimer hos to arbejdsgivere i
september, oktober og november samtidig med, at du
har fået udbetalt supplerende dagpenge.
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Sådan omregner du dine egen optjente feriedage:
De 3 måneder, du har optjent feriepenge * 2,08
feriedage = 6,24 feriedage, der skal være brugt, før du
kan få udbetalt feriedagpenge til ferien i december
måned.
For at du kan få udbetalt feriedagpenge, skal du
 have ret til dagpenge på ferietidspunktet
 være medlem af en dansk a‐kasse
 holde ferie
 være ledig eller lønmodtager
Så meget kan du få i feriedagpenge
Hvis du har en gældende dagpengeret, udbetales
feriedagpengene med den sats, du senest har fået
udbetalt dagpenge eller barselsdagpenge med.
Har du ikke en gældende dagpengeret, udbetales der
med 82 % af den højeste dagpengesats (heltid 15.648 kr.
og deltid 10.432 kr. i 2020).
Søg om feriedagpenge i god tid
Du kan tidligst søge om feriedagpenge 5 uger før, du
skal holde ferie.
Vi anbefaler, at du søger så tidligt som muligt, så har vi
nemlig god tid til at sørge for, at du kan få udbetalt
feriedagpengene, før du skal holde ferie.
Du finder ansøgningen på Krifa.dk/mitkrifa.
Du kan holde ferie fra den 1. september 2020 til og med
31. december 2021. Ansøgningsfristen er den 31. januar
2022.
Du kan ikke overføre feriedagpenge til næste ferieår.
Feriedagpengene bortfalder derfor, hvis ikke du når at
søge indenfor ansøgningsfristen.
Hvis du er ledig, når du går på ferie
Du skal melde ferie hos jobcentret senest den første
feriedag. Ellers kan du risikere, at din ferie ikke kan blive
godkendt. Hvis du giver besked til jobcentret allerede 14
dage før, undgår du at blive indkaldt til møder og
samtaler hos os eller jobcentret, mens du holder ferie.

Du skal huske at skrive ferieperioden på dit
dagpengekort.
Situationer, hvor du ikke kan få feriedagpenge
Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du:
 ikke har ret til dagpenge
 er tilmeldt en SU‐berettiget uddannelse
 er hjemmegående
 er på efterløn
 driver selvstændig virksomhed som din
hovedbeskæftigelse
 er i seniorjob
 er syg eller på barsel
 har karantæne for selvforskyldt ledighed
 er frihedsberøvet
 får fleksydelser, revalidering, folkepension eller
førtidspension
 kan få sygeferiegodtgørelse fra arbejdsgiver
Hvis du har skiftet a‐kasse
Hvis du ikke længere er medlem hos Krifa på
ferietidspunktet, fortsætter optjening af feriepenge hos
din nye a‐kasse.
Hvis du skal have udbetalt feriedagpenge, skal du
kontakte din nye a‐kasse.
Har du flere spørgsmål, er du meget velkommen til at
ringe til os på 7227 7227.
Få op til 50 % rabat til ferien
Som medlem i Krifa har du mulighed for at forsøde
ferien med rabatter hos mere end 1.000
samarbejdspartnere over hele landet. Læs mere om,
hvordan du kan spare penge på forlystelser og
hotelophold på https://krifa.dk/medlemstilbud/tjoose

Rigtig god ferie!
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