
                                                                                                                                                              

FERIELOVEN 2020                             

– FÅ INDBLIK I DE NYE REGLER (1 DAG)  

  
  

LÆR MENS DU TRÆNER  

Ferielovens regler spiller en betydelig rolle for enhver arbejdsgiver. 

I 2017 vedtog Folketinget den nye ferielov, som får afgørende 

betydning for den måde ansatte optjener og afholder ferie på.  På 

kurset får du en bred gennemgang af ferielovens opbygning og 

indhold. Undervisningen vil i høj grad have fokus på de kommende 

ændringer, som ændrer optjeningsprincipperne væsentligt. 

Virksomheder bør derfor i god tid, inden loven træder i kraft, 

foretage de nødvendige tilpasninger.   

MÅLGRUPPE  

Ledere, mellemledere og andre ansatte, herunder HR-

medarbejdere, som beskæftiger sig med de ansattes ferie. Kurset 

henvender sig til medarbejdere både i virksomheder og offentlige 

myndigheder 

PRAKTISK INFO  

 Du vil på kursusdagen vil du få udleveret brugbart 

kursusmateriale, som du fremadrettet kan benytte som dit eget 

opslagsværk og værktøjskasse. Husk at medbringe din egen 

Mac/PC på kursusdagen. 

Parkering:  

Mulighed for gratis parkering ved WTC Ballerup.  

Ved Blu Scandinavia Hotel i Århus er det Scandinavian center som 

har parkeringspladserne. Når du ankommer, vil du få udleveret en 

p-billet af din underviser, så du parkerer gratis. 

  

  

   

  

AFHOLDELSESTEDER  

   

 World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup 

 Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C 

  

 

  

 

 

 

 

 

INSTRUKTØRER  

  

INSPIRATION   

  

ÅBENT KURSUS ELLER SKRÆDDERSYET 

FORLØB 

Underviser Advokat Carsten Busk arbejder til dagligt 
med bl.a. ansættelsesret. Han rådgiver og fører sager 
for såvel danske som udenlandske virksomheder om 
alt inden for det ansættelsesretlige område.   
  
Carsten blev advokat i 2002 og har siden 2017 været 
en del af TVC Advokatfirma. Carsten har tidligere 
været ansat på Afdeling for Privatret, Aarhus 
Universitet og ved Danmarks Domstole, herunder 

som konstitueret landsdommer i 2012/2013.  
  

 Carsten har ca. 20 års undervisningserfaring fra Aarhus  

Universitet, Aarhus BSS samt Danmarks Domstole.  

  

  

Lad dig inspirere af vores artikler, 
undersøgelser, gratis events, 
kampagnetilbud og tests. 
 
 
 
LÆS MERE OM VORES GRATIS 
EVENTS HER 
______ 
 

  

Ved vores åbne kursus, som denne beskrivelse 

dækker, kan du tilmelde dig selv og/eller dine 

kollegaer til et af vores fastlagte hold (se på 

hjemmesiden). Du kan tilmelde dig på www.kursus-

kompagniet.dk eller ved at kontakte os på tlf. nr. 53 

80 90 04. Med et skræddersyet forløb, kan I som 

afdeling/virksomhed få tilpasset form og indhold 

efter jeres behov og udfordringer. For yderligere 

information/møde omkring jeres muligheder, kan I 

kontakte os på tlf. nr. 5 80 90 04 eller pr. mail 

kurus@kursus-kompagniet.dk 

 

https://kursus-kompagniet.dk/gratis-events-2/
https://kursus-kompagniet.dk/gratis-events-2/
mailto:kurus@kursus-kompagniet.dk


            

 

 
INDHOLD  

  

 

 

 

 

   

 

    

 

    

 

 

 

Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem – det gavner dig og din fremtid! 

 

 

Kl. 11.00 – 11.10  Kaffepause   

Kl. 11.10 – 12.00  FERIELOVEN – FÅ INDBLIK I DE NYE REGLER - VIDERE     

• Optjening af ferie, feriefridage og andre særlige fridage  

• Afvikling af ferie, herunder erstatningsferie 

Kl. 08.30 – 09.00    Morgenmad og Networking   

Kl. 09.00 – 09.10    Velkomst og gennemgang af dagens program v/ Advokat Carsten Busk     

 

FERIELOVEN – FÅ INDBLIK I DE NYE REGLER v/ Advokat Carsten Busk     

• De nye ændringer for optjening og afvikling af ferie  

• Særlige fridage med ret til at holde fri  

• Nyeste praksis i form regler og afgørelser  

• Ferielovens dækningsområde både geografisk og for hvilke persongrupper 

Kl. 12.00 – 12.45    Frokostbuffet   

Kl. 12.45 – 14.20    FERIELOVEN – FÅ INDBLIK I DE NYE REGLER - VIDERE     

• Ferieregler ved opsigelse  

• Betaling af feriegodtgørelse  

• Deltidsansatte  

   

Kl. 14.20 – 14.40 Kaffepause 

  

Kl. 14.40 - 15.55   FERIELOVEN – FÅ INDBLIK I DE NYE REGLER - VIDERE     

• Sygeferiegodtgørelse  

• Feriehindringer  

• Ind- og udbetaling af feriegodtgørelse  

   

Kl. 15.55 – 16.00   Vi takker for i dag – kom godt hjem.  

 


