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I uger med søgnehelligdag reduceres arbejdstiden for den enkelte medarbejder med et antal timer for hver søgnehelligdag (nytårsdag, Skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. Himmelfartsdag, pinsedag og 2. 
pinsedag, 1. juledag og 2. juledag samt grundlovsdag og juleaftensdag). Se nyhed om frihed jul og nytår 2021.  
 
SH-forskud = udbetaling fra SH-kontoen.  
Udbetalingen udgør medarbejderens sædvanlige løn. Dvs. den timeløn inklusive faste tillæg, men eksklusive genetillæg, som medarbejderen ville have oppebåret hvis medarbejderen var på arbejde den pågældende dag.  
 
Overenskomstmæssig betaling for arbejde på søgnehelligdage: Satserne for betaling på søgnehelligdage er overarbejdsbetaling (f.eks. 80% timer eller 100% timer) og kan findes under overarbejdsreglerne i lønoversigterne for den enkelte 
overenskomst på hjemmesiden. Hvis der kan placeres normaltimer på de pågældende dage (hvilket er ved pasning af dyr og butiksarbejde) betales tillæg, ikke overarbejdsbetaling. Tillæggene fremgår både af nedenstående skema og af 
lønoversigterne for den pågældende overenskomst 

Agro-industrielle Fridag.    
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

1. juledag er en 
søgnehelligdag.  
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag 
 
OBS!  
På kartoffelsorter-
centraler er 31. 
december fridag.  

Nytårsdag er en 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

Jordbrug  
Pasning af dyr 

Fridag.  
 
Arbejdstid kan 
lægges på 
juleaftensdag. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får løn 
og et tillæg for 
arbejde på 
søgnehelligdage, kr. 
283,63 pr. dag. 

1. juledag er en 
søgnehelligdag.  
 
Arbejdstid kan 
lægges på 
søgnehelligdage.  
Medarbejdere som 
skal arbejde får løn 
og et tillæg for 
arbejde på 
søgnehelligdage, kr. 
283,63 pr. dag. 

2. juledag er en 
helligdag.  
 
Arbejdstid kan 
lægges på helligdage.  
Medarbejdere som 
skal arbejde får løn 
og et tillæg for 
arbejde på 
søgnehelligdage, kr. 
283,63 pr. dag. 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag 
 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Nytårsdag er en 
søgnehelligdag.  
 
Arbejdstid kan 
lægges på 
søgnehelligdage.  
Medarbejdere som 
skal arbejde får løn 
og et tillæg for 
arbejde på 
søgnehelligdage, kr. 
283,63 pr. dag. 

Jordbrug  
Markarbejde 

Fridag.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 

1. juledag er 
søgnehelligdag.  
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Nytårsdag er en 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
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Gartneri Enten juleaftens- eller 
nytårsaftensdag er 
hel fridag. Den dag, 
der arbejdes, slutter 
arbejdet klokken 12. 
 
Er 24/12 en fridag: 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk.  
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 
Er 31/12 fridag slutter 
arbejdet kl. 12 den 
24/12: 
For arbejde efter kl. 
12 betales 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 

1. juledag er 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri.  
 
Timelønnede har ret 
til udbetaling fra SH-
kontoen, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Enten juleaftens- eller 
nytårsaftensdag er 
hel fridag. Den dag, 
der arbejdes, slutter 
arbejdet klokken 12. 
 
Er 31/12 en fridag: 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk.  
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 
Er 24/12 fridag slutter 
arbejdet kl. 12 den 
31/12: 
For arbejde efter kl. 
12 betales 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage 

Nytårsdag er 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til udbetaling fra SH-
kontoen, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 

Skovbrug Fridag.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. juledag er en 
normal lørdag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Nytårsdag er en 
normal lørdag 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
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Golf Fridag.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 

1. juledag er 
søgnehelligdag.  
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Nytårsdag er 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
Timelønnede har ret 
til udbetaling fra SH-
kontoen, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde har 
herudover foruden løn 
ret til tillæg for 
arbejde på 
søgnehelligdage. 

Entreprenør Fridag.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 

1. juledag er 
søgnehelligdag.  
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Nytårsdag er en 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

Anlægsgartner Fridag.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 
 
 

 

1. juledag er en 
normal lørdag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Nytårsdag er en 
normal lørdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
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Metal Fridag.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 

1. juledag er 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 
 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Fri fra klokken 12. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere, som 
skal arbejde efter kl. 
12, får udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 

Nytårsdag er 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri.  
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 

HK kontor Fridag med 
sædvanlig løn 

1. juledag er en 
søgnehelligdag.  
Fri med sædvanlig 
løn 
 
 
 

2. juledag er en 
almindelig søndag 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Fridag med 
sædvanlig løn 

Søgnehelligdag.  
Fri med sædvanlig 
løn 

HK butik Fridag 
 
Arbejde i normal 
arbejdsturnus den 
24/12 betales med 
normal løn samt et 
tillæg på 58,60 kr. pr. 
time 

1. juledag er 
søgnehelligdag. 
 
Arbejde i normal 
arbejdsturnus betales 
med normal løn samt 
et tillæg på 58,60 kr. 
pr. time 
 
 
 

2. juledag er 
helligdag.  
 
Arbejde i normal 
arbejdsturnus betales 
med normal løn samt 
et tillæg på 58,60 kr. 
pr. time 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Fridag 
 
Arbejde i normal 
arbejdsturnus betales 
med normal løn samt 
et tillæg på 58,60 kr. 
pr. time. 

Nytårsaftensdag er 
søgnehelligdag. 
 
Arbejde i normal 
arbejdsturnus betales 
med normal løn samt 
et tillæg på 58,60 kr. 
pr. time 

Fisk/Ravnstrup Fridag.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 

1. juledag er 
søgnehelligdag.  
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
 

 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag 1. juledag er 
søgnehelligdag.  
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri. 
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 
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GASA transport Enten juleaftens- eller 
nytårsaftensdag er 
hel fridag.  
 
Er 24/12 en fridag: 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk.  
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

1. juledag er 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

2. juledag er en 
almindelig søndag 
 

 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Enten juleaftens- eller 
nytårsaftensdag er 
hel fridag.  
 
Er 31/12 en fridag: 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk.  
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 

Nytårsdag er 
søgnehelligdag. 
Medarbejderne har 
som udgangspunkt fri.  
 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
lørdag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

GASA Sortering 
og pakning 

Enten juleaftens- eller 
nytårsaftensdag er 
hel fridag.  
 
Er 24/12 en fridag: 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 

1. juledag er en 
normal lørdag 

2. juledag er en 
almindelig søndag 

Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Enten juleaftens- eller 
nytårsaftensdag er 
hel fridag.  
 
Er 31/12 en fridag: 
Timelønnede har ret 
til SH-forskud, hvis de 
normalt arbejder 
fredag. Uge- og 
månedslønnede 
holder fri uden 
løntræk. 
 
Medarbejdere som 
skal arbejde får 
udover SH-
forskud/løn 
overenskomstmæssig 
betaling for arbejde 
på søgnehelligdage. 

 

Nytårsdag er en 
normal lørdag 

 

 

 


