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Kollektiv ferielukning i sommerferien.   
  
Skolerne i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner holder kollektiv ferielukning de sidste 16 hverdage i juli 
måned. 
 
Normalt holder lærere ferie med løn, men nyuddannede og nyansatte har ofte ikke optjent retten til dette og 
får derfor ikke løn i perioden med kollektiv ferielukning. 
Hvis man er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse, kan man i nævnte situation sandsynligvis få 
dagpenge under ferielukningen. 
 
Lærernes A-kasse skriver følgende: 
 
”Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge eller 
feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde 
flere feriedage, end du har penge til, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt.  
Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde 
mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter 
markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele 
perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder også, at du skal befinde 
dig i Danmark. 
Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt 
dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med eventuelle feriedagpenge, kan du søge om dagpenge 
ved kollektiv ferie.” 
 
Vestjysk Lærerforening anbefaler, at man undersøger, om man har ret til løn under ferielukningen.  
 
Hvis man ikke har ret til løn under ferielukningen, anbefaler Vestjysk Lærerforening, at man henvender sig til 
sin A-kasse for at høre om krav og muligheder for at få dagpenge. 
 
   
Venlig hilsen Vestjysk Lærerforening 
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