
Kære kollega  
 
Da vi snart går ind i et nyt ferieår, får du fra september et nyt ferieoverblik både på din lønseddel, i 
Visma HR og i My Visma appen. På den måde bliver det nemmere at læse lønsedlen og få et vigtigt 
overblik over din ferie. 
 
 
 
 
 

Nyt ferieoverblik på din 
lønseddel  
 
Antal feriedage/-timer vil fremgå nederst 
Lige nu står antallet af dine feriedage/-timer 
midt på lønsedlen. Men snart vil de tilgængelige 
feriedage/timer blive vist i bunden af lønsedlen. 

 
 

Antal feriedage/-timer bliver inddelt i to felter 
Saldoen bliver fremover opdelt i to felter, der 
viser 1) hvor meget af den ferie, du har tilbage, 
der er optjent i ‘Indeværende ferieår’, og 2) hvor 
meget der er optjent i ‘Tidligere ferieår’.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Nyt ferieoverblik i Visma HR 
 
Når du klikker på cirklen ‘Ferie’, både i Visma 
HR og i My Visma appen, bliver det muligt at 
se, hvor meget af den ferie, du har tilbage, 
som er optjent i ‘Indeværende ferieår’, og hvor 
meget der er optjent i ‘Tidligere ferieår’. 
 

● ‘Ferie indeværende år’ er ferie, der 
optjenes i perioden 01.09.2021 til og 
med 31.08.2022. 
 

● ‘Ferie tidligere år’ er ferie, der er 
optjent i perioden 01.09.2020 til 
31.08.2021 og før. 



Derfor skal du kunne skelne mellem ferie fra flere ferieår 
 
Med den gamle ferielov var vi vant til, at både ferieåret og ferieafholdelsesperioden sluttede samtidig 
(den 30. april) - men sådan er det ikke længere. Selvom vi går ind i et nyt ferieår den 1. september, 
strækker ferieafholdelsesperioden sig til og med den 31. december, dvs.16 måneder efter ferieåret er 
startet. Det betyder også, at ferie, som du har optjent fra 01.09.2020 til den 31.08.2021, skal afholdes 
inden den 31. december i år. 
 

 
 

Du skal derfor også vænne dig til at skelne mellem ferie, der er optjent i ‘indeværende ferieår’ og i 
‘tidligere ferieår’. På den måde kan du sørge for, at du får afholdt al din ferie fra det tidligere ferieår, 
inden en afholdelsesperiode slutter. 
 
Her giver både din lønseddel, Visma HR og My Visma dig det nødvendige ferieoverblik. 
 
 


