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Barselsskema 2 - MOR
Ansøgning om orlov og forlængelse af ph.d.-studiet pga. fødsel/adoption
Udfyldes af ph.d.-studerende uden ansættelse ved Aarhus Universitet
1.

Identifikationsoplysninger

Navn
CPR-nummer
Privatadresse
Finansiering
Ansættelsessted
Telefonnr.

Arbejde:

Privat:

E-mail

Arbejde:

Privat:

2.

Faktisk fødselsdato

Barnet er født den

Dato:

3 . Barselsorlov (moderens første 14 uger efter fødslen)
Du har pligt til at holde orlov i de 2 første uger efter fødslen. Fra og med uge 3 til og med uge 14 efter fødslen kan du vælge at fortsætte orloven eller
genoptage arbejdet helt eller delvist.

Jeg afholder orlov i samtlige 14 uger (sæt kryds)
(regnes fra dagen efter barnets fødsel)

Periode:

-

Jeg afholder mindre end 14 ugers orlov (antal uger)

Periode:

-

Efter aftale med arbejdsgiver genoptager jeg
arbejdet delvist (sæt kryds og udfyld pkt. 4.1).

Periode:

-

Periode:

-

Periode:

-

Periode:

-

4.

Forældreorlov (uge 15 og fremefter)

Moder:
Jeg afholder

orlovsuger

Fader/medmoder:
Han/hun afholder

orlovsuger

Ovenstående antal uger skal give 32 uger i alt medmindre dagpengeperioden udstrækkes (jf. pkt. 4.2) eller ugerne udskydes (jf. pkt. 4.3 og 4.4).

1

4.1 Delvis genoptagelse af arbejdet (forudsætter aftale med arbejdsgiver)
Jeg genoptager arbejdet delvist med forlængelse af orloven i

uger.

Jeg genoptager arbejdet delvist uden forlængelse af orloven i

uger.

Timer pr. uge

før den delvise genoptagelse af arbejdet

Timer pr. uge

under den delvise genoptagelse af arbejdet

-

Periode:
Ny arbejdstid pr. uge

Mandag
Timer

Min.

Tirsdag
Timer

Onsdag
Min.

Timer

Torsdag
Min.

Timer

Min.

Fredag
Timer

Min.

4.2 Udstrækning af dagpengeperioden
Jeg udstrækker min forældreorlov fra 32 uger til:

40 uger [ ]

46 uger [ ]

4.3 Retsbaseret udskudt orlov
Jeg ønsker at udnytte min ret til at udskyde (min. 8 max. 13 uger)

_ af mine forældreorlovsuger.

4.4 Aftalebaseret udskudt orlov
Jeg har med arbejdsgiver indgået en aftale om at udskyde

5.

Omsorgsdage (giver ikke forlængelse)

Jeg afholder

6.

____ af mine forældreorlovsuger.

omsorgsdage i forlængelse af en orlovsperiode.

Periode:

-

Underskrifter

Ph.d.-studerende
Dato

7.

Underskrift

Underskrift (skal underskrives, hvis pkt. 4.1 eller 4.4 er udfyldt)

Arbejdsgiver/afdelingsleder
Dato

Underskrift

2

