
   

Feriedagpenge 

Hvad er feriedagpenge? 

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du har mulighed for at 

få udbetalt, når du holder ferie. Der er altså ikke tale om, at du har optjent et 

bestemt beløb, som det er tilfældet med feriepenge fra en arbejdsgiver. Lidt 

firkantet kan man sige, at det du optjener, ikke er et beløb, men en mulighed 

for at holde et vist antal feriedage med dagpenge. 

Optjenings- og ferieafholdelsesperiode 

Optjeningsåret for feriedagpenge løber fra den 1. september til den 31. august 

året efter, altså i alt 12 måneder. 

Ferieafholdelsesperioden løber fra den 1. september til den 31. december året 

efter, altså i alt 16 måneder. 

Frist for ansøgning 

Sidste frist for at søge om feriedagpenge er den 31. januar året efter. 

Kan ferien overføres? 

Feriedagpenge kan ikke overføres til næste ferieafholdelsesår. 

Sådan søger du om feriedagpenge 

• Gå ind på MitAse via ase.dk 

• Klik på boksen ”Søg feriedagpenge”. 

• Klik på ”Ansøg her” i den blå boks. 

• Udfyld blanketten, gennemlæs resumeet af dine svar og klik på knappen 
”Send ansøgning”. 

Du kan ansøge om feriedagpenge på MitAse 6 uger frem i tiden. 

Udbetaling af feriedagpenge kan tidligst ske en uge før feriens start. 

http://www.ase.dk
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Sådan optjener du feriedagpenge 

Feriedagpenge optjenes løbende. Det betyder, at du optjener 2,08 dage, hvis 

du får udbetalt en hel måneds dagpenge og/eller feriedagpenge (160,33 timer). 

Hvis du ikke får udbetalt dagpenge og/eller feriedagpenge for en hel måned, vil 

dine feriedagpenge blive udregnet forholdsmæssigt. 

Når vi har udbetalt dine dagpenge og/eller feriedagpenge for en måned, vil du 

på MitAse kunne se, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent. 

Udbetaling af feriedagpenge med tilbagevirkende kraft 

Det er muligt at få udbetalt feriedagpenge med tilbagevirkende kraft.  

Hvis du er ledig og har holdt ferie for egen regning i en måned, som du ikke 

har optjent  feriepenge til, kan du, når du efterfølgende har optjent feriedag-

penge, søge om ferie. 

Betingelsen er dog, at du har meddelt fri for egen regning rettidigt til          

jobcentret. 

Afholdelse af dage med feriedagpenge 

De optjente dage med feriedagpenge kan afholdes, når de er optjent, det vil 

sige måneden efter.  

Feriedagpenge optjenes med 2 decimaler, men der kan kun udbetales ferie-

dagpenge for hele dage. De optjente dage med feriedagpenge afrundes efter 

de almindelige afrundingsregler.  

Har du optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal disse dage være afholdt, 

før du kan få udbetalt feriedagpenge.  

Ferie fra en arbejdsgiver, der er overført fra tidligere ferieår, skal også være 

afholdt før du kan få feriedagpenge.  

Afholder du flere dage, end du har? 

Eksempel: Hvis du har optjent 1,5 dage, kan du afholde 2 dage, men så vil 

du ”regnskabsmæssigt” have et minus 0,5 dage, som vil blive indregnet, når 

du optjener og søger igen. 

http://www.mitase.dk
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Jeg er ledig og modtager dagpenge 

Hvad skal jeg være opmærksom på? 

• Du skal give jobcentret besked senest 14 dage inden feriens start, ellers 

kan du få tilbudt arbejde eller blive indkaldt til samtaler i både Ase og på 

jobcentret under din ferie, og udeblivelse kan koste dine feriedagpenge.  

• Hvis du holder ferie i forlængelse af sygdom, barsel eller arbejde, skal du 

først tilmelde dig jobcentret, når ferien slutter. 

• Helligdage, som ligger i en ferieperiode, også betragtes som feriedage,  

og holder du ikke ferie på helligdage, skal du stå til rådighed. 

• Feriedagpengene udbetales med samme sats, som du får i dagpenge. 

Undtagelse: Får du dagpenge med et beskæftigelsestillæg, vil udbetaling 

af feriedagpenge ske uden tillægget. Det skyldes, at feriedagpengesatsen 

ikke kan overstige 90 % af din indtægt, inden du startede på dagpenge.  

 

Jeg er lønmodtager 

Du kan kun få feriedagpenge, hvis du skulle have været på arbejde, eller 

hvis du mister din indtægt de pågældende dage. 

• Weekender og helligdage betragtes som udgangspunkt som fridage og 

som lønmodtager kan du kun få feriedagpenge for lørdage, søndage og 

søgnehelligdage, hvis du skulle have været på arbejde de pågældende 

dage, hvis du ikke havde holdt ferie. I så fald skal du indsende dokumen-

tation for dette, når du ansøger om feriedagpenge.  

• Hvis du er i arbejde som lønmodtager, får du udbetalt feriedagpenge med 

den sats, du ville have fået, hvis du havde været ledig. Dog uden eventu-

elt beskæftigelsestillæg. 
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Betingelse for at få udbetalt feriedagpenge 

• Medlemskab af en dansk a-kasse i minimum 1 år. 

• Betingelserne for ret til dagpenge er opfyldte. 

• Du er lønmodtager eller ledig.  

• Ferien skal afholdes (pengene udbetales ikke, hvis du bliver forhindret i           
at holde ferie). 

• Fast bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før ferien holdes . 

• Ansøgningen om feriedagpenge skal være udfyldt og indsendt rettidigt. 

 

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du fx er: 

• På efterløn.  

• Ejer af eller driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.  

• På fleksydelse, revalidering, førtidspension, seniorjob eller folkepension.  

• Syg eller på barsel.  

• I karantæne for selvforskyldt ledighed i a-kassen. 

• Frihedsberøvet.  

• I gang med en uddannelse, der er SU-berettiget.  

• Kontingentfritaget. 

• Uden ret til dagpenge. 
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