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Oplysning om forventet fødsel og orlov - Barselsskema 1 (før fødslen)
Udfyldes af ph.d.-studerende der ikke er ansat ved Aarhus Universitet
1. Identifikationsoplysninger
Navn
Cpr.nr.
Ansættelsessted
Privat adresse
Privat telefonnr.
Privat e-mail
Finansiering

2. Oplysning om fødsel
Forventet fødselstidspunkt

3. Orlov
Moderen - graviditetsorlov
Orlov før fødsel

Afhængig af din overenskomst har du ret til at gå på orlov 4 eller 6 uger før forventet fødsel, inkl. selve
fødselsdagen.
Dato for orlovens påbegyndelse): ______________

Orlov efter fødslen

Hvis du påregner at genoptage arbejdet tidligere end 8 uger efter fødslen, bedes du samtidige med
Barselsskema 1 udfylde Barselsskema 2 og vedlægge dette. Det bemærkes, at du frem til 8 uger efter
fødslen kan ændre de ønsker om barselsorlov, som du meddeler i Barselsskema 2.

Faderen - fædreorlov
Orlov umiddelbart efter
fødsel

Du har ret til 2 uger fra barnets fødsel eller på et efter aftalte andet tidspunkt frem til og med uge 14.
Ugerne kan også afholdes i en ikke-sammenhængende perioder. Orloven regnes tidligst fra dagen
efter fødslen.
Dette skema skal indsendes til ph.d.-administrationen senest 4 uger før forventet fødsel.
Fædreorloven afholdes i en sammenhængende periode
Forventet dato for orlovens påbegyndelse: _____________
Fædreorloven afholdes i ikke-sammenhængende perioder
Fraværsperioder:

Fra __________

til __________

Fra __________

til __________

Fra __________

til __________

Hvis du påregner at fortsætte orloven, bedes du ligeledes udfylde Barselsskema 2 og indsende dette
inden du afholder den yderligere orlov. Det bemærkes, at du frem til 8 uger efter fødslen kan ændre
de ønsker om barselsorlov, som du meddeler i Barselsskema 2.
[ ] Ja, jeg ønsker at afholde yderligere orlov og indsender Barselsskema 2 inden orloven afholdes
[ ] Nej, jeg ønsker ikke at afholde yderligere orlov
Udfyldes af ph.d.-administrationen (vedr. faderens orlov)
Faktisk fødselstidspunkt

4. Underskrifter
Ph.d.-studerende
Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Nærmeste leder

Aarhus Universitet
Graduate School, Arts

03/2020

Vejledning
Oplysning om forventet fødsel og orlov – Barselsskema 1

Skemaet anvendes af kommende forældre til underretning af ph.d.-administrationen om forventet fødselstidspunkt og
orlov.
Moderen: Du skal underrette instituttet og ph.d.-skolen senest 3 måneder før forventet fødselstidspunkt.
Faderen: Du skal underrette instituttet og ph.d.-skolen senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Det faktiske fødselstidspunkt meddeles ph.d.-administrationen hurtigst muligt efter fødslen og senest ved orlovens påbegyndelse.
Barselsskema 2 (Ansøgning om forlængelse af ph.d.-studiet pga. fødsel/adoption) indsendes senest 8 uger efter fødslen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bettina H. Acthon (acthon@au.dk) i ph.d.-administrationen.
Se denne side for yderligere information om fravær pga. barsel: http://phd.arts.au.dk/rules-and-forms/parentalleave/

