Barselsskema
Du skal udfylde dette skema, hvis du skal have barsels-, forældre- eller adoptionsorlov.
Du skal sende skemaet til din leder senest 8 uger efter dit barns fødsel.
Hvis dit barn er født i udlandet, skal du vedlægge en kopi af barnets fødselsattest.
Du kan finde mere information om dine rettigheder og muligheder i Københavns Kommunes barselspjece.

Dine oplysninger
Navn

Kontakt telefon nr.

CPR. nr.

Arbejdsplads

Udfyld punkt 1, 2, 3 og 4
1. a

Barnets fødselsdato
Ved adoption skrives dato for modtagelse af barnet

Dato

1. b

Har dit barn været hospitalsindlagt?

Antal dage

Info om hospitalsindlæggelse
Hvis dit barn har været hospitalsindlagt, kan din orlov forlænges eller udsættes med det antal
dage, dit barn har været indlagt. Husk at vedhæfte dokumentation for indlæggelsen med dit barns fødselsdato på.

2. a

Hvis du er barnets mor
Hvor mange uger vil du holde barselsorlov?

Antal uger

Dato fra

Dato til

Info om hospitalsindlæggelse
Hvis dit barn har været hospitalsindlagt, kan din orlov forlænges eller udsættes med det antal
dage, dit barn har været indlagt. Husk at vedhæfte dokumentation for indlæggelsen med dit barns fødselsdato på.

3. a

Sæt kryds

Er den anden forælder kommunalt ansat?

Ja

Nej

Om ansættelsesforhold
Jeres ansættelsesforhold har indflydelse på, hvor mange uger I kan holde orlov med løn,
og hvordan I kan fordele ugerne imellem jer.
3. b

Forældreorlov
Hvor mange uger vil du holde forældreorlov med løn?
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Antal uger

Dato fra

Dato til

1

3. c

Forældreorlov
Hvor mange uger vil du holde forældreorlov
med dagpenge?

Antal uger

Dato fra

Dato til

Info om forældreorlov
Udover barselsorlov og fædreorlov kan I tilsammen holde 32 ugers forældreorlov med løn eller dagpenge.
Mor: Efter de 14 ugers barselsorlov har du ret til løn i 6 uger af forældreorloven.
Far: Efter de 2 ugers fædreorlov har du ret til løn i 7 uger af forældreorloven.
Anden forælder er ikke kommunalt ansat
Hvis den anden forælder ikke er omfattet af den kommunale barselsaftale, kan du holde yderligere 6 ugers
lønnet orlov, dvs. i alt 12 uger til mor og 13 uger til far.
Anden forælder er kommunalt ansat
Hvis den anden forælder er omfattet af den kommunale barselsaftale, har hun eller han også ret til orlov
med løn i 6 uger (mor) eller 7 uger (far). Dertil har I yderligere 6 ugers lønnet orlov, som I kan fordele
mellem jer, som I ønsker, dvs. i alt 19 uger mellem jer.
Når I begge har holdt jeres lønnede forældreorlov, holdes resten af forældreorloven på dagpenge.
3. d

Hvis du vil forlænge din forældreorlov
Hvor mange uger vil du holde forældreorlov
med dagpenge?

Jeg vil forlænge min
orlov med 8 uger
(Sæt kryds)

Jeg vil forlænge min
orlov med 14 uger
(Sæt kryds)

Info om forlængelse
Du kan forlænge din forældreorlov med enten 8 eller 14 uger. Forlænger du orloven, nedsættes
dine dagpenge tilsvarende. Det er fordi dagpengene skal strækkes over en længere periode.

4.

Antal uger

Hvor mange ugers forældreorlov holder den anden forælder?
Her medregnes ikke de 14 ugers barselsorlov eller de 2 ugers fædreorlov.

OBS
Forældreorlov er en fælles ret. For hver uges orlov du holder, forkorter du den anden forælders orlov.

Udfyld punkt 5-8, hvis du har yderligere ønsker til din orlov
5. a

Afholdelse af ferie og 6. ferieuge

Ferie fra dato

Ferie til dato

6. ferieuge fra
dato

6. ferieuge til
dato

Info om ferie
Du mister ikke din ferie, når du holder orlov. Det kan være en god idé at lægge din ferie i forlængelse af din orlov. Her vil
det være muligt at afholde den ferie, du allerede har optjent før orloven og den ferie du optjener under orloven og evt.
ferie på forskud. Læs mere om reglerne i barselspjecen og i ferieaftalerne.
5. b

Antal ferietimer der skal overføres

Overførsel af ferie

Info om overførsel af ferie
Hvis du har optjent ferie, som ikke er blevet afholdt inden du går på orlov, kan du få den overført til efter din orlov.
Du kan se din feriesaldo på din lønseddel. Din 6. ferieuge overføres automatisk, hvis du ikke har brugt den.

6.

Hvis du vil holde omsorgsdage

Antal dage

Dato fra

Dato til

Info om omsorgsdage
Du kan holde 2 omsorgsdage om året for hvert barn du har, til og med det år barnet fylder 7 år.
Du kan ikke holde omsorgsdage, mens du er på orlov, men du kan lægge omsorgsdagene i forbindelse med
orloven. Hvis din orlov strækker sig hen over et årsskifte, overfører Koncernservice automatisk ubrugte omsorgsdage
for dit nye barn til det næste år.
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7.

Forældreorlov
Hvis du vil holde forældreorlov uden løn og uden
dagpenge?

8. a

Udskydelse af forældreorlov (retsbaseret)

Antal uger

Dato fra

Dato til

Antal uger

Info om retsbaseret udskydelse
Du har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af din orlov til senere afvikling.
Vær opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov.
8. b

Antal uger

Udskydelse af forældreorlov (aftalebaseret)

Info om aftalebaseret udskydelse
Du kan lave en aftale med din leder om at udskyde forældreorloven til senere afvikling eller
til delvis genoptagelse af arbejdet. Du kan højst udskyde 32 uger.
Skriv aftalens indhold:

Underskrifter
Dato og din underskrift

Dato og din leders underskrift

Info om underskrift
Både du og din leder skal godkende skemaet. Herved bekræfter I, at du holder din orlov, ferie
og omsorgsdage, som I har aftalt. Hvis du udfylder barselsskemaet på en pc, skal du blot taste
dit navn og dato i feltet ovenfor. Send herefter skemaet som vedhæftning i en mail til din leder.
Mailkorrespondancen gælder for en underskrift.
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