
Arbejde omkring jul og nytår 

Især arbejdstiden omkring jul og nytår giver anledning til en del 
spørgsmål. Læs her om reglerne for arbejdstid omkring jul og nytår 
for medarbejdere der arbejder i kommuner og regioner 
 

 

Døgninstitutioner mv. Juleaftensdag og nytårsaftensdag 
(overenskomstnummer 64.01) 

Juleaftensdag er ikke en søgnehelligdag, men personalet skal i videst muligt 
omfang gives frihed uden at normaltjenesten omlægges.  

Det betyder, at der ikke må laves om på arbejdsplanen, heller ikke hvis der fx 

ikke er brugere på institutionen. 

Hvis man ikke kan få fri og derfor skal på arbejde juleaftensdag i tidsrummet 
fra dagtjenestens begyndelse og indtil kl. 24:00, ydes der betaling. Betalingen 

er den samme som ved tjeneste på søndage. Der ydes ikke dobbelt 
godtgørelse, hvis juleaftensdag falder på en søndag. Der optjenes med andre 

ord en halv times afspadsering pr. præsteret time på juleaftensdag. 

Ansatte der har tjeneste juleaften skal have en erstatningsfridag af samme 

længde, som den præsterede tjeneste juleaftensdag. 

Erstatningen skal gives på en anden skemalagt arbejdsdag og frihedsperioden 
skal have samlet udstrækning på 35 timer. Erstatningsfriheden skal gives 

inden udgangen af marts måned næste år. 

Nytårsaftensdag er heller ikke en søgnehelligdag, men personalet skal fra kl. 
12:00 til kl. 24:00 i videst muligt omfang gives frihed uden at normaltjenesten 

omlægges. Personale, der udfører tjeneste i tidsrummet fra kl. 12:00 til 24:00 
ydes betaling som for tjeneste på søndage. Der ydes ikke dobbelt godtgørelse, 

hvis nytårsaften falder på en søndag. 

Reglen om erstatningsfrihed gælder kun for tjeneste på juleaftensdag. Der 
ydes således ikke en erstatningsfridag, hvis man er på arbejde 

nytårsaftensdag. 

 

Døgninstitutioner mv. Juledag, 2. juledag og nytårsdag 
(overenskomstnummer 64.01) 

Juledag, 2. juledag og nytårsdag er søgnehelligdage. Det betyder, at 

arbejdstidsnormen i den normperiode, der omfatter jul og nytår for 
fuldtidsansatte skal nedskrives med 22,2 time (for deltidsansatte nedskrives 

arbejdstidsnormen forholdsmæssigt i forhold til ansættelseskvoten). Den 
således nedskrevne arbejdstidsnorm skal gives i form af en ekstra fridag 

(erstatningsfrihed), med mindre: 



-Den ansatte altid har fri på den ugedag, hvor søgnehelligdagen falder. 

-Man er deltidsansat, og søgnehelligdagen falder uden for de skemalagte 
arbejds- og fridøgnsperioder. 

-Man er deltidsansat med faste arbejdsperioder, og hvor ugentlige fridøgn er 

placeret på bestemte dage i den arbejdsfri uge. 

Selv om man er omfattet af en af undtagelserne skal arbejdstidsnormen under 
alle omstændigheder nedskrives. Det gælder også, hvis institutionen er 

ferielukket. 

Hvis man normalt skulle have været på arbejde den dag, hvor 

søgnehelligdagen falder, vil nedskrivningen af arbejdstidsnormen og 
erstatningsfriheden kunne gives i form af frihed den pågældende dag. 

Døgninstitutioner mv. Ferie og afspadsering (overenskomstnummer 

64.01) 
Der foretages her en skelnen mellem institutioner, der holdes åbne i 

jule/nytårsperioden og de institutioner, der lukker hele eller dele af 
juleperioden. 

For institutioner, der er åbne i juleperioden, gælder, at der ikke kan afvikles 

ferie på søgnehelligdagene. I forhold til juleaftensdag kan en medarbejder ikke 
pålægges at afholde ferie. Derimod kan medarbejdere selv anmode om ferie på 

juleaftensdag. 

Tilsvarende kan medarbejdere ikke pålægges at afspadsere, men afspadsering 
kan afvikles efter ønske. 

Med hensyn til nytårsaftensdag kan der pålægges ferie, såfremt dele af 

normaltjenesten afvikles mellem kl. 0:00 og kl. 12:00. Hvis hele 

normaltjenesten afvikles efter kl. 12:00 kan der ikke pålægges ferie. Der kan 
ligeledes ikke pålægges afspadsering i tidsrummet fra kl. 12:00 til kl. 24:00, 

men det kan afvikles efter eget ønske. 

Som eksempel kan nævnes en tjeneste nytårsaftensdag fra kl. 07:00 til kl. 
15:00. Der kan afspadseres fra kl. 07:00 til kl. 12:00 (kan også pålægges). 

Tjenesten fra kl. 12:00 til kl. 15:00 er frihed. 

For institutioner, der er julelukkede, gælder, at der kan varsles tvungen ferie i 
en sådan periode. Men for juleaftensdags vedkommende tæller dette ikke som 

en feriedag men som tjenestefri med løn. De "rene" søgnehelligdage tæller 
naturligvis ikke med som feriedage. 

For nytårsaftens vedkommende er det en smule anderledes, idet tidsrummet 

fra kl. 8:00-12:00 ikke kan gives som frihed. 

Man skal der vælge enten at tage hele dagen som en feriedag eller bruge den 
adgang, der er til at lave en aftale om, at hele personalet afspadserer 4 timer 

den dag og får frihed resten af dagen. 



 

Særlige stillinger (overenskomstnummer 69.31) 

Hvis ansættelsen sker på overenskomst for pædagoger i særlige stillinger, skal 
arbejdstidens placering aftales efter en lokal forhandling.  

Det skal sikres, at der skabes bedst mulig sammenhæng mellem den effektive 

og rationelle løsning af de med stillingen forbundne opgaver og de ansattes 
arbejdsliv og famileliv/privatliv.  

 

PFF – pædagoger inden for det forebyggende og dagbehandlende 
område (overenskomstnummer 69.21) 

Hvis ansættelsen sker på PFF-området, skal arbejdstidens placering aftales 

efter en lokal forhandling.  

Det skal sikres, at der skabes bedst mulig sammenhæng mellem den effektive 
og rationelle løsning af de med stillingen forbundne opgaver og de ansattes 

arbejdsliv og famileliv/privatliv.  

 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 
(overenskomstnummer 64.41) 

Følger de samme regler som døgninstitutioner. 

 

 

Opdateret 2014-12-11  

 

 

 

 


