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Oplysning om forventet fødsel og orlov - Barselsskema 1 (før fødslen)
Udfyldes af ph.d.-studerende uden ph.d.-stipendium/ikke 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
Orlov før fødsel

Du har ret til at gå på orlov 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
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.
Forventet dato for orlovens påbegyndelse: _____________
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 instituttet (vedr. faderens orlov)
Faktisk fødselstidspunkt

Faktisk orlovsperiode:
En kopi af dette skema sendes til ph.d.-skolen senest 4 uger før forventet fødsel. Originalen indsendes til ph.d.-skolen straks efter fødslen med påtegning af det faktiske fødselstidspunkt og den
faktiske orlovsperiode. Orloven regnes tidligst fra dagen efter fødslen.

4. Underskrifter
Ph.d.-studerende
Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Afdelingsleder
ved instituttet

Aarhus Universitet
Graduate School, Arts

10/2012

Vejledning
Oplysning om forventet fødsel og orlov – Barselsskema 1

Skemaet anvendes af kommende forældre til at underrette ph.d.-skolen om forventet fødselstidspunkt og om udnyttelse
af retten til fravær før fødsel.
Moderen: Du skal underrette instituttet og ph.d.-skolen 3 måneder før forventet fødselstidspunkt.
Faderen: Du skal underrette instituttet og ph.d.-skolen 4 uger før forventet tidspunkt for fravær (forventet fødselstidspunkt eller forventet tidspunkt for barnets modtagelse i hjemmet).
Ph.d.-skolen skal inden 8 uger efter fødslen underrettes om det faktiske fødselstidspunkt og den ønskede barselsorlov
ved anvendelse af Ansøgning om forlængelse af ph.d.-studiet pga. fødsel/adoption – Barselsskema 2.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til ph.d.-skolens administration (http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/).
Skemaet indsendes til instituttet, der videresender skemaet til ph.d.-skolen.

Regelgrundlag:
Lovbekendtgørelse nr. 711 af 20.8.2002: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og
barselsorlov mv.
Cirkulære nr. 9585 af 15.9.2005: Barsel, adoption og omsorgsdage
Lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28.10.2004: Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
Lovbekendtgørelse nr. 193 af 23.3.2004: Lov om børnepasningsorlov
Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: http://www.bm.dk/barselsorlov/
Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.
(http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdstidfravaerbarsel/barsel/)

