
Ferie i sommeren 2020 for skolerengøringsassistenter m.fl. ansat på 

den særlige lønbrøk i § 3, stk. 6 i de relevante overenskomster1 

I henhold til de relevante overenskomster for skolerengøringsassistenter m.fl. anses 4 

uger af ferien for afholdt i skolesommerferien, medmindre andet fastsættes. Derfor er 

det sædvanligt, at denne gruppe altid afholder 4 ugers ferie i skolesommerferien. Der 

er også kommuner, hvor der afholdes 3 uger i sommerperioden og de øvrige 2 uger 

eksempelvis i juleferien, vinterferien eller efterårsferien. 

Som følge af overgangen til den nye ferieaftale kan der i skolesommerferien 2020 

kun afholdes 16 dages ferie af de 16,64 dage, der er optjent i perioden fra 1. januar 

2019 til 31. august 2019, jf. også vejledningen om overgangsordningen side 29 ff. 

De ansatte skal informeres om dette og kende feriens placering. 

Hvis en kommune i skoleåret 19/20 fortsat planlægger med, at skolen er lukket i 4 

uger i elevernes sommerferie, kan der således planlægges med 16 feriedage og 4 

arbejdsfri dage, hvis skolerengøringsassistenterne har en ansættelse, hvor de kan 

arbejde på et færre antal dage efter den særlige lønbrøk i § 3, stk. 6 i 

overenskomsterne. 

Den resterende del (0,64 dag) overføres automatisk til det nye system. Fra 1. 

september 2020 - hvor man er overgået til de nye ferieaftaler – optjenes 2,08 

dage pr. måned. 

Det betyder, at der i den resterende del af 2020 optjenes 8,32 dages ferie, som 

afholdes efter reglerne i den nye ferieaftale sammen med 0,64 dag, som er overført. 

Fra 1. september 2020 og frem optjenes 25 dages ferie i ferieåret frem til 31. august 

2021, der kan afholdes frem til 31. december 2021. 

Den 6. ferieuge optjenes og afholdes forskudt som i dag. I henhold til de relevante 

overenskomster skal den 6. ferieuge afholdes på almindelige arbejdsdage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Overenskomst for rengøringsassistenter 41.21, Ikke-faglærte 41.41, Erhvervsuddannede 

serviceassistenter og rengøringsteknikere 41.71 og husassistenter 75.01 


