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Aarhus Universitet 
 Arts 

Barselsskema 2 - MOR  
Barselsorlov og forældreorlov 

 
1. Medarbejderoplysninger 

 
 

Navn  

 
Fødselsdato  

  
Ansættelsessted 

  
Arbejde: 

 
Privat: Telefonnr. 

  
Arbejde: 

 
Privat: E-mail 

 
2.    Faktisk fødselsdato 

 

Barnet er født den Dato:    
 

 
3.   Barnets hospitalsindlæggelse 

 
Udfyldes kun hvis du har været indlagt sammen med barnet efter fødslen og ikke har genoptaget arbejdet under barnets 
indlæggelse. 
 
Ambulant behandling eller indlæggelse af barnet i hjemmet kan ikke sidestilles med hospitalsindlæggelse. 
 
Du bedes indtaste indlæggelsesperioden nedenfor. Indlæggelsen tæller ikke med i de 10 ugers barselsorlov, men forlænger blot perioden, du har ret 
til løn under orloven.  
 

[  ]  Jeg har været indlagt sammen med barnet i de første 10 
       uger efter fødslen. 

 
Periode:    -    

 

[  ]  Jeg har vedlagt dokumentation for indlæggelsen.  

 
 

Du har i henhold til barselsloven ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. 
 
Du har i henhold til den statslige lønaftale ret til op til 26 ugers orlov med løn efter fødslen: 

• 10 ugers barselsorlov (heraf er 2 uger øremærket) 
• 10 ugers forældreorlov (heraf er 9 uger øremærket) 
• 6 ugers forældreorlov (fælles).  

o Den anden forælder er statsansat: Ugerne kan afholdes af dig, far/medmor eller deles mellem jer. 
o Den anden forælder er ikke statsansat: Ugerne kan afholdes af dig. 

 
Ovenstående giver en difference på 2 uger, hvilket kan håndteres ved at far/medmor overdrager 2 uger til dig (uge 25 og 26 efter fødslen), se pkt.  
5.1 nedenfor. 
 
I henhold til statens barselsaftale skal lønnet orlov afholdes før ulønnet orlov. Rækkefølgen er derfor: orlov med løn, orlov med barselsdagpenge og 
orlov uden indkomst (hvis de 32 uger strækkes til hhv. 40 eller 46 uger, jf. pkt. 5.8 nedenfor). 
  

4.   Barselsorlov med løn (de første 10 uger efter fødslen) 
 

Du har pligt til at holde orlov i de 2 første uger efter fødslen (øremærket). Fra og med uge 3 til og med uge 10 efter fødslen kan du vælge at fortsætte 
orloven eller overdrage orlov til den anden forælder. Orloven regnes fra dagen efter fødslen. 

 

Jeg afholder _______ ugers orlov af de 10 ugers barselsorlov. 
 
Periode:    -    
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5.   Forældreorlov (uge 11 og fremefter) 
 
Du har ret til 14 ugers forældreorlov – heraf er 10 uger med løn.  
 
De 9 øremærkede uger (uge 11-19) 
9 af dine 14 ugers forældreorlov er øremærkede og skal holdes, inden barnet bliver 1 år. 
 
Hvis du ikke holder de øremærkede orlovsuger, bortfalder de. Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger til den anden forælder. 
 
De øvrige 5 uger (uge 20-24) 
Du har følgende muligheder: 

1. Du kan afholde de op til 5 uger selv. 
2. Du kan overdrage op til 5 uger til far/medmor. Orloven skal afholdes inden barnet fylder 9 år. 
3. Du kan udskyde de 5 uger til senere afholdelse (se pkt. 5.4). Orloven skal afholdes inden barnet fylder 9 år. 

 
Den første af de 5 øvrige uger er med løn, da du har ret til løn i 10 uger. De sidste 4 uger er med barselsdagpenge, medmindre du holder mindst 4 
uger af de 6 fælles uger, da vil alle 5 uger under dette punkt være med løn. 
 
De 6 fælles uger med løn (uge 21-26) 
Den statslige lønaftale giver forældrene ret til løn i 6 fælles uger, som enten kan afholdes af mor, far/medmor eller deles mellem forældrene, jf. 
afsnittet mellem pkt. 3 og 4 ovenfor. 
 
Hvis den anden forælder ikke er statsansat, har du ret til alle 6 uger med løn. De 4 af de 6 fælles ugerne erstatter de 4 uger med barselsdagpenge. 
Det giver dig derfor ikke en længere orlov at tage disse 4 uger, men det giver dig ret til løn i stedet for dagpenge i de 4 uger. De sidste 2 uger af de 6 
fælles uger vil ikke være med fuld løn, medmindre far/medmor overfører mindst 2 uger til dig, jf. pkt. 5.1 nedenfor. 

 

De 10 uger med løn 
 
Jeg afholder ________ uger af mine 10 uger med løn – heraf er 9 uger øremærket. 

 
Periode: ______________ - _____________ 
 
 
De 6 fælles uger med løn 

 

Er den anden forælder (far/medmor) ansat i staten i Danmark?       Ja [  ]       Nej [  ] 
 
Hvis ja, hvem af jer holder de 6 fælles uger med løn, som den statslige lønaftale giver jer ret til? 

    [  ]  Mor 
    [  ]  Far/medmor 
    [  ]  Deles mellem os.   Jeg holder _______ uger af de 6 fælles uger. 
 
 
De 4 uger med dagpenge 

 
[  ]  Jeg afholder de 4 uger med løn, da jeg afholder mindst 4 af de 6 fælles uger.  Periode: ____________ - ____________ 
 
[  ]  Jeg afholder de 4 uger med barselsdagpenge, da jeg ikke holder nogen af de 6 fælles uger. Periode: ___________ - __________ 
 
Bemærk: Hvis du overdrager eller udskyder alle 5 uger, kan du kun afholdes de 9 øremærkede uger under afsnittet ”De 10 uger med 
løn” ovenfor. 

 
[  ]  Jeg vil gerne overdrage _______ uger (op til 5 uger) til den anden forælder.  

 
[  ]  Jeg vil gerne udskyde _______ uger (op til 5 uger) til senere afholdelse.  Udfyld pkt. 5.4 nedenfor. 

 
5.1   Overdragelse af uge 25 og 26 fra far/medmor - med barselsdagpenge (uge 25–26) 

 
Når du tager de 6 fælles uger, kommer du op på 26 ugers orlov efter fødslen, men der er kun dagpengeret til 24 uger. Det medfører, at Aarhus 
Universitet ikke kan få dagpengerefusion for fraværet i 25. og 26. uge efter fødslen.  
 
Denne situation håndteres ved, at far/medmor overfører op til 2 ugers orlov med barselsdagpenge (uge 25 og 26) til dig, så du kan få fuld løn i 
perioden. Hvis der ikke overføres orlovsuger med dagpenge, udbetales der en nedsat løn i ugerne, der udgør differencen mellem dagpengesatsen og 
din sædvanlige løn. 

 

Jeg har fået overdraget barselsdagpenge i uge 25 fra far/medmor:       Ja [  ]       Nej [  ] 
 
Jeg har fået overdraget barselsdagpenge i uge 26 fra far/medmor:       Ja [  ]       Nej [  ] 

 
Jeg afholder ugerne i perioden: ______________  -  _____________ 
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5.2   Overdragelse af yderligere orlov fra far/medmor - med barselsdagpenge 
 

Reglerne om 9 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge gælder kun for lønmodtagere. 
 
Hvis den anden forælder er lønmodtager, kan far/medmor overdrage op til 13 uger til dig.  
Er den anden forælder ikke lønmodtager, kan den anden forælder vælge at overdrage op til 22 ugers orlov med barselsdagpenge til dig. 
 
De 2 uger (overført under pkt. 5.1 ovenfor) skal ikke medregnes i de nedenstående felter under dette punkt! 
 
Orloven skal afholdes inden barnet fylder 9 år.  
  

Er den anden forælder lønmodtager?       Ja [  ]       Nej [  ] 
 
Jeg har fået overdraget ________ uger orlov fra den anden forælder. 
 
     Jeg afholder _____ af ugerne i perioden: ______________  -  _____________ 
 
     Jeg udskyder _____ af ugerne til senere afholdelse. Udfyld pkt. 5.4/5.5 nedenfor.  

 
5.3   Oplysning om evt. anden forælder 

 
Hvis forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for fødslen, får den forælder (som barnet har folkeregisteradresse hos) 13 ugers orlov med 
dagpenge oven i sine egne 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen (10 ugers barselsorlov + 14 ugers forældreorlov). 
 
De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. 

 

Jeg boede med den anden forælder på tidspunktet for barnets fødsel:       Ja [  ]       Nej [  ] 
 
Hvis nej, angiv periode for afvikling af de ekstra 13 ugers orlov: ______________  -  _____________ 

 
5.4   Retabaseret udskudt orlov (op til 5 uger) 

 
Lønretten afhænger af om far/medmor er statsansat, og om du allerede har afholdt dine lønnede uger. 
 
Vær opmærksom på, at du kun har ret til løn under din udskudte orlov, hvis du stadig er ansat ved Aarhus Universitet på tidspunktet for afholdelse 
af den udskudte orlov. 

 

Jeg vil gerne udskyde ______ uger til senere brug inden barnet fylder 9 år. 
 
Af disse skal  ______ uger være med løn. 

 
5.5  Aftalebaseret udskudt orlov (mere end 5 uger) - forudsætter aftale med nærmeste leder 

 

Lønretten afhænger af om far/medmor er statsansat, og om du allerede har afholdt dine lønnede uger. 
 
Vær opmærksom på, at du kun har ret til løn under din udskudte orlov, hvis du stadig er ansat ved Aarhus Universitet på tidspunktet for afholdelse 
af den udskudte orlov. Samtidig skal du være opmærksom på, at du kun har krav på at afholde din aftalebaserede udskudte orlov, men du stadig er 
ansat ved Aarhus Universitet. 
 
Leders godkendelse af aftalen fremsendes via mail til ph.d.-administrationen sammen med dette skema. 

 

Jeg ønsker at indgå en aftale om at udskyde ______ af mine forældreorlovsuger. 
 
Af disse skal  ______ uger være med løn. 

 
5.6  Delvis genoptagelse af arbejdet - forudsætter aftale med nærmeste leder 

 

Leders godkendelse af aftalen om delvis genoptagelse af arbejdet fremsendes via mail til ph.d.-administrationen sammen med dette skema. 
 
Ved en ugentlig arbejdstid på 37 timer er den daglige arbejdstid på maks. 7 timer og 24 minutter.  
 
Ferie skal afholdes i hele dage. Det betyder, at du ved delvis genoptagelse af arbejdet med orlov fordelt på ugens 5 hverdage ikke kan afvikle ferie, da 
du ikke kan holde ferie på dage, hvor du både arbejder og har orlov. Hvis du derimod fordeler genoptagelsen, så du har hele dage med orlov og hele 
dage med arbejde, så kan du holde ferie på de dage, hvor arbejdet genoptages på fuld tid. 
  

Jeg ønsker at genoptage arbejdet delvist med forlængelse af orloven i   uger. Heraf ____ uger med løn. 

 

Timer pr. uge før den delvise genoptagelse af arbejdet: _______ 
 

Timer pr. uge under den delvise genoptagelse af arbejdet: ______ 

Periode:   -    
 

 
Ny arbejdstid pr. uge 

 

Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Timer 
 

Min. 
 

Timer 
 

Min. 
 

Timer 
 

Min. 
 

Timer 
 

Min. 
 

Timer 
 

Min. 
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5.7 Forældreorlov – samlet orlov 
 

Anfør din samlede orlov i henhold til pkt. 5 – 5.6 ovenfor.  
 
Den anden forælder er lønmodtager: Maks. 27 uger i alt, hvis du tager alle dine egne uger, får overført fars/medmors 13 ikke-øremærkede uger 
samt tager de 6 fælles uger. 
Den anden forælder er ikke lønmodtager: Maks. 36 uger i alt, hvis du tager alle dine egne uger, får overført fars/medmors 22 uger samt tager de 6 
fælles uger. 
Bor ikke sammen ved fødslen: Maks. 27 uger i alt, hvis du tager alle dine egne uger, får 13 uger som enlig forælder (pkt. 5.3) samt tager de 6 fælles 
uger. 
 

 

Orlov med løn: ___ uger  -  heraf er ___ uger udskudt til senere afholdelse (pkt. 5.4/5.5) / ___ uger afholdes på deltid (pkt. 5.6) 
 
Orlov med dagpenge:  ___ uger  -  heraf er ___ uger udskudt til senere afholdelse (pkt. 5.4/5.5) / ___ uger afholdes på deltid (pkt. 5.6)  
 
   Samlet orlov med løn og dagpenge:   _____ uger (maks. 27 uger/36 uger) 
 
  

Du har ret til 32 ugers forældreorlov efter den 10. uge efter fødslen, men du har ikke nødvendigvis ret til løn/barselsdagpenge i alle ugerne. De 
resterende uger er uden indtægt. Noter i nedenstående hvis du ønsker at holde orlov uden indtægt. 
 
Hvis du i henhold til ovenstående har ret til løn/barselsdagpenge i mere end 32 uger, da den anden forælder ikke er lønmodtager, så er nedenstående 
ikke relevant for dig. 

 

Orlov uden indtægt:  ___ uger          Periode: ______________  -  _____________ 
 
   Samlet orlov med løn, dagpenge og uden indtægt:   ____ uger (maks. 32 uger i alt) 

 
5.8 Udstrækning af forældreorloven til 40/46 uger 

 

Begge forældre har ret til fravær i 32 uger efter barnets 10. uge efter fødslen. Denne fraværsret kan udvides fra 32 uger til enten 40 eller 46 uger. 
 
Vær opmærksom på, at udstrækningen alene gælder fraværsretten og ikke dagpengeretten eller lønretten. Vælger du at udstrække til hhv. 40 eller  
46 uger, så er det for egen regning. 
 
Hvis du benytter muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven afholdes som en sammenhængende periode. 
 
De 32 uger afholdes i ugerne 11-42 efter fødslen 
De 40 uger afholdes i ugerne 11-50 efter fødslen 
De 46 uger afholdes i ugerne 11-56 efter fødslen 

 

Jeg ønsker at udstrække min forældreorlov fra 32 uger til:     40 uger [  ]         46 uger [  ] 
 
Periode: ______________  -  _____________ 

 
6.   Omsorgsdage 

 

Begge forældre har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. 
 
Omsorgsdage for det kalenderår barnet er født/modtaget, kan overføres til det følgende kalenderår. Ligeledes kan omsorgsdage, som den ansatte er 
forhindret i at bruge, fordi pågældende har afholdt barsels- eller adoptionsorlov i et helt kalenderår, overføres til det efterfølgende år. 

 

Jeg afholder ______ omsorgsdage i forlængelse af min orlov samt _____ omsorgsdage for tidligere barn/børn. 
 
Periode: ______________  -  _____________ 

 
7.   Ferieafholdelse 

 

Feriehindret ferie fra ferieåret skal være afviklet senest den 31. december i ferieafviklingsperioden. 
 
Ferieregler: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/overfoersel-og-udbetaling-af-ferie-og-saerlige-feriedage/ 

 

Angiv ønske til afvikling af din feriehindrede ferie her: 
 
Periode: ______________  -  _____________ 

 
8.   Beskæftigelseskrav 

 

Ret til løn under orlov forudsætter, at arbejdsgiver får fuld dagpengerefusion i henhold til barselsloven. Opfylder du ikke beskæftigelseskravet i 
barselloven, har du ikke ret til barselsdagpenge og dermed heller ikke ret til løn fra arbejdsgiver under orloven. 
 
Er du i tvivl så kontakt Udbetaling Danmark. 
 
Du vil i forbindelse med Aarhus Universitets refusionsanmodning modtage underretningsbreve fra Udbetaling Danmark via din e-boks. Du bedes 
medvirke til underretningsbrevets udfyldelse, da Aarhus Universitet ellers mister adgangen til dagpengerefusion. 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/overfoersel-og-udbetaling-af-ferie-og-saerlige-feriedage/
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Sæt kryds: 

[  ]  Jeg bekræfter hermed – på tro og love – at jeg opfylder barsellovens beskæftigelseskrav, således at universitetet har ret til  
 refusion i mine lønnede orlovsuger. 

[  ]  Jeg opfylder ikke beskæftigelseskravet. 

 
Frist for indsendelse:  6 uger efter fødslen 
 
Kontaktperson i ph.d.-administrationen: Bettina H. Acthon (acthon@au.dk) 
 
Regelgrundlag: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/barsel/nye-barselsregler-fra-2-august-2022  

mailto:acthon@au.dk
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/barsel/nye-barselsregler-fra-2-august-2022

