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Den nye ferielov 
På dette heldagskursus går vi i dybden med den 
nye ferielov og overgangsordningen. Ferieloven 
fra 1938 bliver ændret på en række væsentlige 
områder, når den nye ferielov træder i kraft  
den 1. september 2020. Overgangsordningen 
starter allerede 1. september 2019, og jeres 
virksomhed vil derfor allerede nu blive berørt  
af ændringerne.

Kurset vil skabe et overblik over ændringerne og 
gennemgå hvordan disse konkret berører jeres  
virksomhed i det daglige arbejde med ferieloven. 

På kurset gennemgår vi bl.a.:
•  Overgangsordningen til den nye ferielov
• Samtidighedsferie
• Ferie på forskud
• Ferie under virksomhedslukning  
• Ferie og sygdom 
• Feriehindringer
• Overførsel og udbetaling af ferie
• Ferietillæg  

• Feriedifferenceberegning 
• Elevers ferierettigheder
• Ferie og opsigelser 

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere, og 
medarbejdere beskæftiget med lønadministration.

Kurset afvikles som en kombination af undervisning 
og cases, som drøftes i mindre grupper.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Mandag d. 4. november  2019,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 12. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 14. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Du får en gennemgang af de regler, der ændres med den nye ferielov. Du bliver i stand til at forstå og 
arbejde med ferieloven i praksis og du får gode råd og viden om, hvordan overgangen til den nye ferielov 
håndteres, som du kan bruge konkret i jeres egen virksomhed. Du får desuden overblik over vigtige dato-
er i forbindelse med den nye ferielov.

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


