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Ferie - Opmærksomhedspunkter ifm. barsel

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal gå på barsel?
Når du går på barsel, optjener du fortsat ferie, som du plejer. Du er derimod forhindret i at afholde ferie, hvortil 
din barsel kan risikere at påvirke din ferieplanlægning. Denne vejledning præsenterer de vigtigste punkter, du 
skal være opmærksom på ifm. din optjente ferie, når du skal gå på barsel. Dermed kan vi bedst muligt planlægge 
dit fraværsforløb og sørge for, at reglerne i ferieloven overholdes.

- Feriehindring

Når man bliver forhindret i at afholde ferie, eksempelvis pga. en barselsperiode, kaldes dette for feriehindring. 
Reglerne om feriehindring gælder for ens barsel, hvis man er fraværende den 31. december, altså når ferieåret 
lukkes. Her vil dine optjente feriedage under 20 dage automatisk blive overført til næste år, og dine optjente 
feriedage over 20 dage vil automatisk blive udbetalt, medmindre der indgås en aftale om at overføre dagene i 
stedet. Såfremt din barsel strækker sig hen over årsskiftet, bør du derfor overveje, om der skal laves en aftale 
med din leder om at overføre dine feriedage over 20 dage til næste år.

- Tag stilling til din ferie, før du går på barsel

Du har mulighed for at aftale med din leder på forhånd, hvorvidt du ønsker at få overført dine feriedage over 20 
dage d. 31. december og dine særlige feriedage d. 30. april. Disse udbetales automatisk, såfremt du intet fore-
tager dig. Det kan derfor være en god ide at aftale overførsler med din leder i god tid, hvis du allerede nu kan 
sige, at dine feriedage ønskes overført til næste år. 

- Når du kommer tilbage fra barsel

I forbindelse med tilbagevenden fra barsel er det vigtigt at forholde sig til, hvor meget ferie man har til rådighed. 
Dette er især relevant, hvis man har fået overført en mængde feriedage fra forrige år. Ferien skal nemlig afholdes 
i løbet af ferieafholdelsesåret, der for normale feriedage spænder fra d. 1. september til d. 31. december året 
efter (16 måneder) og for særlige feriedage spænder fra d. 1. maj til den 1. april året efter (12 måneder). Du bør 
derfor overveje, om der skal aftales med din leder på forhånd, at du holder ferie i forlængelse af din barsel, eller 
hvordan i bedst muligt kan få afviklet dine feriedage på en hensigtsmæssig måde. Din feriesaldo kan findes i 
Statens HR.
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Eksempel 1:

En medarbejder skal gå på barsel den 1. oktober og har ved barslens påbegyndelse 8 dages optjent ferie til 
gode, der skal afholdes inden den 31. december. Medarbejderen forventer at komme tilbage på arbejdspladsen 
den 1. juni efter 9 måneders barsel. De 8 optjente feriedage bliver i dette tilfælde overført til næste ferieår d. 31. 
december, pga. reglerne om feriehindring, hvilket vil sige, at medarbejderen den 1. juni sammenlagt vil have 8 
feriedage + 18,72 optjente dage fra selve barselsperioden, som i alt giver 26,72 dage (2,08 dages ferie optjenes 
per måned). Medarbejderen aftaler derfor med sin leder at afholde 10 dages ferie i forlængelse af sin barsel, så 
vedkommende kan nå at afholde sin optjente ferie. Der aftales også, at medarbejderen holder 15 dages som-
merferie i august og 2 dages ferie i uge 42, så der ikke akkumuleres for meget ferie, som risikerer at fortabes ved 
ferieårets afslutning. 

Eksempel 2:

En medarbejder går på barsel i januar og kommer tilbage den 10. december. I løbet af barselsperioden optjener 
vedkommende 23,92 feriedage og vil have optjent 25 dage ved decembers udgang. For at udnytte sin optjente 
ferie har medarbejderen aftalt med sin leder at holde ferie i forlængelse af sin barsel, fra den 10. til den 23. 
december såvel som 4 dage mellem jul og nytår, og dermed bruge 17 optjente feriedage. Foruden dette har de 
aftalt, at 5 feriedage over 20 skal overføres til næste år. De 3 resterende dage kan fysisk ikke nå at blive afholdt, 
inden årets afslutning, hvorfor disse 3 dage omfattes af reglerne om feriehindring og vil blive overført til det 
kommende ferieår.

- Nyttige links:

Se din optjente feriesaldo: Statens HR - Login

Læs mere om feriereglerne: Ferie - AAU Håndbogen

https://hdse.login.em2.oraclecloud.com/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=343135
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