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Ansøgning om 
feriedagpenge 

Navn: CPR-nummer: 

Adresse: Telefonnr.: 

E-mail: Mobilnr. 

Ferieperioder 
Jeg søger om feriedagpenge og ønsker at holde ferie eller har holdt ferie i perioderne: 

Alle ferieperioder fra 1. maj 2019 skal oplyses første gang, du søger om feriedagpenge i ferieåret 2019/2020. 

Du skal ikke oplyse om ferieperioder, som fremgår af tidligere ansøgninger for dette ferieår. 

1. Fra og 
med 

Til og 
med 

Får du, eller har du fået, 
løn under ferien? 

   Ja     Nej 

2. Fra og 
med 

Til og 
med    Ja     Nej 

3. Fra og 
med 

Til og 
med    Ja     Nej 

4. Fra og 
med 

Til og 
med    Ja     Nej 

5. Fra og 
med 

Til og 
med    Ja     Nej 

6. Fra og 
med 

Til og 
med    Ja     Nej 

Overført ferie (Rubrikken vedrører ferie, som er optjent hos en arbejdsgiver) 

Har du aftalt at overføre ferie fra tidligere ferieår til dette ferieår?    Ja     Nej 

Hvis Ja, hvor mange dage har 
du overført? Hvor mange af disse dage har du holdt? 

Hvornår er den overførte ferie holdt? 
1. Fra og 

med 
Til og 
med 

2. Fra og 
med 

Til og 
med 

Overfører du ferie til næste ferieår? Hvis Ja, vedlæg dokumentation    Ja     Nej 

Optjent ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven mv. 
Hvor mange feriedage har du optjent hos en arbejdsgiver i optjeningsåret 2018? 
Du skal oplyse det samlede antal dage, som a) fremgår af dit feriekort og/eller 
b) er optjent hos din nuværende arbejdsgiver.
Du skal skrive "0", hvis du ikke har optjent feriedage hos en arbejdsgiver.

Antal dage i alt: 

Antal feriedage er opgjort i en 5-dages-uge 6-dages-uge

Ansøgningsblanketten skal være modtaget i din a-kasse senest den 31. maj 2020 

Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, 
og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. 

Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

A-kassen Frie
AR 258 - 2019 07
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CPR-nummer: 

Arbejdsforholdet eller arbejdsforholdene er begyndt, og det ugentlige timetal er: 
Dato Antal timer pr. uge 

Arbejdsgiver(e)s navn(e) 

Adresse Telefonnummer 

Barseldagpenge 

Udfyldes kun, hvis du i 2018 fik barseldagpenge 
Var du under barselsorloven ansat som funktionær 
eller på funktionærlignende vilkår?    Ja     Nej 

Hvis Ja, er du fortsat ansat hos samme arbejdsgiver under ferien?    Ja     Nej 

Hvor mange barseldagpenge fik du i medlemsperioder, 
hvor du ikke samtidig optjente ret til ferie med fuld løn? kroner 

Spørgsmål om dagpengeret m.m. 
Får du før feriens start eller under ferien førtidspension efter lov om social pension, 
delpension eller tilsvarende udenlandske ydelser, har du søgt herom, eller er der 
påbegyndt en sag om tilkendelse af førtidspension? 

   Ja     Nej 

Ejer eller driver du eller din ægtefælle selvstændig virksomhed - evt. som et selskab - fx 
landbrug, forretning eller udlejningsvirksomhed, eller har du eller din ægtefælle drevet 
sådan virksomhed? 

   Ja     Nej 
Ja, kontakt a-kassen 

Arbejder du, eller har du arbejdet, i en virksomhed, der drives eller blev drevet af dig selv 
eller din ægtefælle, samlever eller nærmeste familie?    Ja     Nej 

Ja, kontakt a-kassen 

Arbejder du, eller har du arbejdet, i et selskab, hvor du eller din ægtefælle, samlever eller 
nærmeste familie ejer eller har ejet kapital, fx aktier eller anparter?    Ja     Nej 

Ja, kontakt a-kassen 

Er du eller din ægtefælle momsregistreret før feriens start eller under ferien?    Ja     Nej 
Ja, kontakt a-kassen 

Er du før feriens start eller under ferien selv- eller medbygger?    Ja     Nej 
Ja, kontakt a-kassen 

Er du før feriens start 
eller under ferien til-
meldt en uddannelse? 

      Ja    Nej Hvilken? Ugentligt antal 
undervisningstimer: 

Får du før feriens start 
eller under ferien an-
dre forsørgelsesydel-
ser fra det offentlige? 

      Ja    Nej Hvilke? 

Er du før feriens start eller under ferien visiteret til fleksjob, i fleksjob, under revalidering eller under 
forrevalidering?    Ja     Nej 

A-kassen Frie
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Oplysninger om arbejdsforhold (Udfyldes kun, hvis ferie holdes eller er holdt i et arbejdsforhold som lønmodtager) 
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CPR-nummer: 

Spørgsmål om dagpengeret (fortsat) 
Er du dansk statsborger?    Ja     Nej 

Hvis Nej, har du varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark før feriens start 
og under ferien?    Ja     Nej 

Eventuelle yderligere oplysninger 
Skriv evt. yderligere oplysninger, som kan have betydning for din ret til at få udbetalt feriedagpenge 

Underskrift 
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og 2, og § 87 , stk. 1 og 2, 
i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen. 

HUSK 
Dato: Underskrift: 

Indsendelse af ansøgning om feriedagpenge 
Den udfyldte ansøgning sender du til A-kassen Frie som vedhæftet fil via: 
frie.dk - Medlemsportal - Post - Indbakke og Ny besked. 

A-kassen Frie
AR 258 - 2019 07

http://www.frie.dk/


A-kassen Frie, Overgade 24, 5000 Odense C, Tlf.: 6313 8550, frie.dk Side 4 af 5 

Vejledning 
Ansøgning om feriedagpenge - AR 258, v. 2019 07

Du kan få feriedagpenge, hvis: 
• Du har optjent ret til ferie med feriedagpenge.
• Du har afholdt al egen optjent ferie.
• Du på ferietidspunktet ville have dagpengeret i til-

fælde af ledighed. 
• Du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til ferie-

dagpenge. 

Når du søger om feriedagpenge, skal du huske: 
• At oplyse, du har afholdt al egen optjent ferie.
• At oplyse om ferie, som du har afholdt, og søger 

feriedagpenge for.
• At sende ansøgningen, så a-kassen har modtaget 

den senest den 31. maj 2020, ellers kan du miste 
retten til feriedagpenge.

• At a-kassen skal have din ansøgning en måned 
før feriens start, hvis du skal have pengene udbe-
talt inden du holder ferie.

Hvis du ikke holder ferie som oplyst på ansøgningen, skal 
du straks meddele det til a-kassen. Du skal oplyse om 
ethvert forhold, der har betydning for din ret til dagpenge. 
F.eks. hvis du:

• Arbejder under ferien.
• Bliver syg.
• Bliver frihedsberøvet eller lignende.
• Før ferien ikke opholder dig i Danmark.
• Får løn eller andre indtægter, der træder i kraft i

stedet for løn, for de dage, som du får feriedag-
penge for.

Hvis du er ledig, skal du huske: 
• At give a-kassen besked om ferien senest på fe-

riens første dag. Giver du besked senere, kan du
først få feriedagpenge fra den dag, du giver a-
kassen besked.

• At give jobcentret besked senest 14 dage før feri-
ens start.

• Du har pligt til at deltage i møder eller aktivering,
hvis jobcenteret har indkaldt dig til møder eller ak-
tivering, inden du melder din ferie.

• Du fortsat skal have et tilgængeligt CV, mens du
holder ferie.

• At bekræfte, du er aktivt jobsøgende senest syv
dage efter, ferien er slut.

Overført ferie 
Du kan ikke overføre din ret til feriedagpenge fra ét ferie år 
til et andet. Du kan kun overføre ferie fra ét ferie år til det 
efterfølgende, hvis du er i et ansættelsesforhold, og du har 
optjent ferie hos en arbejdsgiver. 
Hvis du har overført ferie fra tidligere ferie år til dette ferie 
år, skal den overførte ferie også holdes før, du kan få 
udbetalt feriedagpenge. Hvis du overfører ferie fra dette 
ferie år til det næste ferie år, sidestilles de overførte dage 
med afholdt ferie. Du skal derfor dokumentere over for a-
kassen, at du har overført ferien. 
Dokumentation kan bestå i en kopi af den skriftlige aftale 
med din arbejdsgiver. Overføres ferien alligevel ikke, f.eks. 
på grund af ansættelsesforholdets ophør, skal du straks 
give a-kassen besked om dette, da du kan have modtaget 
feriedagpenge med urette. 

Ferie i et arbejdsforhold 
Er du ansat på deltid, og får du sædvanlig løn under ferien, 
skal du meddele dette til a-kassen. Har du flere arbejds-
forhold, og holder du ikke ferie fra alle arbejdsforholdene 
samtidigt, skal du kontakte a-kassen. 

Barseldagpenge 
Det vil fremgå af lønsedler m.v., om du har optjent ret til 
ferie med feriegodtgørelse eller løn, da du fik barselsdag-
penge. 
A-kassen modtager automatisk oplysninger om barsels-
dagpenge fra din kommune. Hvis du har modtaget bar-
selsdagpenge, som ikke fremgår af formularen, skal du
kontakte a-kassen.

Ret til feriedagpenge 
Du optjener ret til feriedagpenge, hvis du i optjeningsåret 
har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller barselsdag-
penge, og hvis du ikke i samme periode har optjent ret til 
løn under ferie eller feriegodtgørelse. 
Fra og med den 1. januar 2015 har lønmodtagere, der ikke 
får fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra ar-
bejdsgiveren fra 2. sygedag. 

Selvstændig virksomhed 
Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du driver selvstændig 
virksomhed som bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse 
uden ret til dagpenge. Du kan heller ikke få feriedagpenge 
i perioder, hvor du kan få udbetalt dagpenge som selv-
stændig erhvervsdrivende, der midlertidig er afskåret fra 
fortsat virksomhedsudøvelse. 
Du driver selvstændig virksomhed, hvis: 

• Du driver en enkeltmandsvirksomhed.
• Du driver et selskab.
• Du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle

driver eller er med i en selvstændig virksomhed.
• Du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægte-

fælle (eventuelt sammen med nærmeste familie)
ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Nærmeste familie er dine eller din ægtefælles børn, bør-
nebørn, forældre, bedsteforældre og søskende. 
Du skal altid svare ja på spørgsmålene om selvstændig 
virksomhed, hvis: 

• Du eller din ægtefælle har ansatte.
• Du er registreret hos SKAT som medarbejdende

ægtefælle.
• Du har bortforpagtet virksomheden.
• Du har en maskinstation til at udføre arbejdet.
• Du i sæsonen eller ind imellem arbejder som

selvstændig. 
• Du er ansat i din ægtefælles virksomhed.

Andre forsørgelsesydelser fra det offentlige 
Med ”Andre forsørgelsesydelser” menes f.eks. sygedag-
penge, barselsdagpenge, kontanthjælp eller hjælp til dæk-
ning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer sygt 
barn i hjemmet. 

Ændringer i optjeningsgrundlaget 
Er oplysningerne om optjeningsgrundlaget, som fremgår af 
optjeningsmeddelelser, oplysningssedler m.v., forkerte, 
skal du straks meddele det til a-kassen. 
Virksomhedsoplysninger 
Du angiver virksomhedens oplysninger ved at søge virk-
somheden i CVR-databasen. Hvis du ikke kan finde den 
relevante virksomhed, kan det skyldes, at virksomheden 
ikke har et dansk CVR-nummer. Du skal kontakte a-
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kassen for at få virksomheden oprettet. Herefter kan du 
søge den via virksomhedssøgningen. 

Kontrol og anden information 
A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du
afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra
arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved
registersamkøring. I henhold til persondataloven skal det
oplyses, at:

• A-kassen i kontroløjemed skal benytte oplysnin-
ger i a-kassen og SKATs indkomstregister til regi-
stersamkøring.

• A-kassen kan indhente oplysninger fra din ar-
bejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder
og pligter.

• A-kassen registrerer modtagne oplysninger.
• Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-

kassen registrerer om dig.
• Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Bemærk, at du afgiver oplysningerne på tro og love. Det 
kan få konsekvenser for din ret til ydelser, hvis du giver 
urigtige oplysninger eller ikke at oplyser om forhold af 
betydning for retten til ydelser. Hvis du fortier oplysninger 
eller giver oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan 
det medføre krav om tilbagebetaling af ydelser og tab af 
rettigheder. Du kan også blive pålagt en sanktion og meldt 
til politiet. 

Underskrift 
Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på 
tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der 
viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebe-
taling af efterløn og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 
1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. Du kan også blive meldt til politiet.

Er du i tvivl? - Spørg a-kassen 
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