
 

NYE FERIEREGLER 
 

Den 21. juni 2018 kl. 9.00 - 12.00 
hos Focus Advokater i Odense 

Et seminar for ledere, HR,  
regnskabsansvarlige og bogholdere 

Overgang til 

 

Klar til ny ferielov?
 
- Få overblik over reglerne i den nye ferielov og input til,  
hvordan du tackler overgangen fra de nuværende til  
de nye ferieregler

 

NYE FERIEREGLER 
 

5. september 2018 kl. 9.00 - 12.00 
hos Focus Advokater i Odense 

Et seminar for ledere, HR,  
regnskabsansvarlige og bogholdere 

Overgang til 
 

NYE FERIEREGLE



Den nye ferielov rykker bl.a. ferieåret og indfører som  
noget nyt samtidighedsferie. Den indeholder i det hele  
taget ændringer, som din virksomhed er nødt til at  
forholde sig til. 

På vores seminar stiller vi skarpt på de væsentligste lov- 
ændringer, omsætter deres betydning til praksis og giver  
bud på, hvordan din virksomhed kan tackle udfordringerne,  
og imødegå eventuelle likviditetsproblemer. 

DU FÅR INDSIGT I 
▪   Hvorfor ny ferielov? 
▪   Nye regler for optjening, afholdelse og varsling af ferie 
▪   Håndteringen i overgangsordning/samtidighedsferie
▪   Vilkår for nyansatte/jobskifte
▪   Ferietillæg/feriepengeforpligtelse 
▪   Nye krav til ansættelseskontrakterne.

INDLÆGSHOLDERNE
Tine Seehausen og Kristina Juul Nielsen guider dig igennem 
reglerne. De er begge tilknyttet Focus Advokaters afdeling 
for ansættelsesret, hvor de dagligt rådgiver virksomheder 
bl.a. ved ansættelse af personale, under det løbende ansæt-
telsesforhold, i forbindelse med opsigelse af medarbejdere 
og fører alle typer af retssager inden for ansættelsesretten. 

FÅ SVAR
Der vil være mulighed for at drøfte konkrete ansættelsesret-
lige emner med vores advokater i pausen og efter seminaret, 
som vi slutter af med en sandwich. Der udleveres plancher og 
kursusbevis svarende til 3 lektioner. 

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen  
Focus Advokater P/S

TID OG STED 
Onsdag den 5.9.2018 kl. 9.00 - 12.00
Focus Advokater P/S 
Englandsgade 25 
5000 Odense C

TILMELDING OG PRIS 
400 kr. + moms pr. person 
Tilmeld dig på: focus-advokater.dk/arrangementer 
Der er begrænsede pladser. Tilmelding er åben så længe,  
der er plads.  


