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1. september 2020 starter den nye ferielov. 

Det betyder at der optjenes samtidighedsferie. Hver måned optjener man 2,08 dag, som man 

kan afholde fra den efterfølgende måned eller på et andet tidspunkt i 

ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september 2020 til 31. december 2021. 

I perioden 1. september 2020 til 31. juli 2021 vil der blive optjent samtidighedsferie for 11 

måneder – altså 22,88 dage. Skanderborg Kommune har udmeldt, at ferien fordeler sig således 

i skoleåret 20/21: 3 dage i juleferien, 2 dage i vinterferien og 3 uger i juli 2021, hvilket giver 20 

dage. 

Der skal altså bruges 20 dage i skoleåret 20/21. De resterende 2, 88 dage gemmes til 

efterårsferien i skoleåret 21/22.  

Det betyder, at der kommer til at mangle 5 feriedage i det første skoleår med 

samtidighedsferie. 

Disse kan findes på følgende måder: 

 Man kan selv betale 

 Man kan afvikle 6. ferieuge 

 Man kan sætte ugenormen op eller anvende andre af de tiltag, der har været i spil i 

dette skoleår for at optjene de manglende dage i overgangsåret. 

Ifølge ferieloven er det også muligt at lave individuelle aftaler om afholdelse af forskudsferie. 

Skanderborg kommune har besluttet at følge KL’s anbefaling om ikke at åbne for en generel 

mulighed for forskudsferie. 

Lærernes ferie i Skanderborg vil fra skoleåret 21/22 ligge i uge 42, 7, og 3 uger i sommerferien 

startende en uge efter elevernes ferie er begyndt.  

  Optjening i dage  
Antal dage der 
afholdes Saldo i dage 

 september skoleår 20/21 2,08 0 2,08 

 oktober 2,08 0 4,16 

 november 2,08 0 6,24 

 december 2,08 3 5,32 

 januar 2,08 0 7,4 

 februar 2,08 2 7,48 

 marts 2,08 0 9,56 

 april 2,08 0 11,64 

 maj 2,08 0 13,72 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kredsformand – Frank Larsen 
Chef for skoler og specialtilbud – Torben Steen 
 

  
 

 

 juni 2,08 0 15,8 

 juli 2,08 15 2,88 

 august skoleåret 21/22 2,08 0 4,96 

 september 2,08 0 7,04 

 oktober 2,08 5 4,12 

 november 2,08 0 6,2 

 december 2,08 0 8,28 

 januar 2,08 0 10,36 

 februar 2,08 5 7,44 

 marts 2,08 0 9,52 

 april 2,08 0 11,6 

 maj 2,08 0 13,68 

 juni 2,08 0 15,76 

 juli 2,08 15 2,84 


