Blanket vedrørende orlov for forældre til barn født eller modtaget den
2. august 2022 eller senere
Barselsplan for Far/Medmor
Hver forældre har som udgangspunkt 24 ugers orlov. Tilsammen har forældrene 48 ugers orlov
med dagpenge til afholdelse efter fødslen.
Hvis barnets mor er lønmodtager, kan hun samlet overdrage op til 13 uger til dig. Dvs. du kan
samlet afholde op til 37 uger.
Er hun selvstændig eller studerende, kan hun overdrage op til 22 uger til dig, hvilket betyder, at du
samlet kan holde op til 46 uger.
Som lønmodtager har du mulighed for at overdrage op til 13 uger til mor.
11 uger er øremærket barsel, og hvis du ikke afholder dem bortfalder de. Den øremærkede orlov
skal holdes inden barnet fylder 1 år.

Blanketten bruges til at få et overblik over, hvornår du holder orlov, og angiver hvornår du senest
skal varsle din arbejdsgiver om dine planer.

Medarbejders navn:____________________________

Forventet fødsel: _______________

De angivne datoer herunder justeres ud fra det faktiske fødselstidspunkt.
Jeg ønsker at holde orlov:
(SÆT KRYDS)
Orlov i 1. og 2. uge efter fødslen (Varsel: senest 4 uger før forventet fødsel)

○ Jeg ønsker at holde

_____ugers orlov af min øremærkede orlov (op til 2 uger) i forlængelse af

fødslen/hjemkomst fra hospital, eller hvis det er aftalt med arbejdsgiver på et andet tidspunkt inden for 10
uger efter fødslen. Jeg vender derfor tilbage på arbejde den _________.

Orlov fra 3. til og med 10. uge efter fødslen (Varsel: senest 4 uger før forventet fødsel)

○ Jeg ønsker at holde

_____ugers orlov (op til 8 uger) fra den

____til den________ og vender

derfor tilbage på arbejde fra den __________.
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Orlov fra den 11. uge efter fødslen (Varsel: senest 6 uger efter fødsel)

○ Jeg ønsker at overdrage ugers orlov til mor (op til 13 uger)
○ Jeg har fået overdraget
○ Jeg har fået overdraget

ugers orlov fra mor, der er lønmodtager (op til 13 uger)

ugers orlov fra mor, der er selvstændig eller studerende (op til 22

uger)

○ Jeg er soloforældre og ønsker derfor ______ugers ekstra orlov (op til 22 uger)
○ Jeg ønsker, at orloven forlænges med _____uger (8 eller 14 uger). Vær opmærksom på, at orloven kan
ikke forlænges samtidig med, at den udskydes, og at perioden vil være uden dagpenge.

○ Jeg ønsker at udnytte retten til at udskyde ________ugers orlov (retsbaseret udskydelse af op til 5 uger) til
samlet afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet fylder 9 år. (Afholdelse varsles med minimum 8 uger.)

Skal udfyldes:
Jeg ønsker at holde _____ugers orlov (maks. 32 uger) fra den

____til den________ og vender derfor

tilbage på arbejde fra den __________.

Vi forbeholder os retten til at bede om dokumentation i forhold til ovenstående.

Hvis du ønsker yderligere udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejde eller ferie i forlængelse af orloven,
kræver dette en skriftlig aftale og du skal henvende dig til [din nærmeste leder/HR/anden]

DATO:

Navn:

Medarbejders underskrift:
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