HVIS DU SKAL
PÅ BARSEL

GRAVIDITET
OG BARSEL

Barselsreglerne er indviklede. Her prøver
vi at skabe et overblik for kommende
mødre og fædre. Vi tager udgangspunkt
i en situation, hvor I begge er ansat på
fuld tid i Kriminalforsorgen eller et andet
sted i staten.

SÅDAN ER DE OVERORDNEDE REGLER
I skal skelne mellem tiden før og efter fødslen. Som
mor har du ret til orlov med løn i seks uger før forventet
fødsel, mens du som far ikke har ret til orlov.
Efter fødslen har du som mor ret til 20 uger barsels- og
forældreorlov med løn. Som far har du ret til 2 uger
fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen og
yderligere 7 uger forældreorlov senere. Herudover kan
I dele 6 uger forældreorlov med løn.
I har også mulighed for holde forældreorlov på dagpenge. Bruger I alle uger med løn, er der 13 uger tilbage
på dagpenge. Dem kan I bruge med det samme eller
udskyde til barnet fylder 9 år.

DET SKAL DU VÆRE SÆRLIG
OPMÆRKSOM PÅ
Som mor skal du fortælle din arbejdsgiver, at du er
gravid senest tre måneder før din termin. Som far
skal du varsle din fædreorlov senest fire uger før.
Senest otte uger efter fødslen skal I udfylde et skema
om forældreorlov og aflevere det til jeres arbejdsgiver,
som giver kommunen besked. Sørg for at få det på
skrift, hvis der er behov for individuelle aftaler.
Er du utryg ved at arbejde som gravid, skal du opsøge
din læge. Du kan også drøfte med din ledelse, om du
kan arbejde mere skånsomt. Bliver du syg i forbindelse
med graviditeten, påvirker det ikke din orlovsperiode.
Hvis din graviditetsundersøgelse falder på en tjenestedag, har du som mor ret til tjenestefri. Er du far, skal
du afspadsere.

LÆS MERE
Du kan læse mere om barselsreglerne på Fængselsforbundet.dk og på Kriminalforsorgens intranet.
Ring til din tillidsrepræsentant eller til forbundskontoret på telefon 72 55 99 76, hvis du er i tvivl
om noget.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Svar til mødre
Hvor længe skal jeg blive på arbejdet?
Du kan gå på graviditetsorlov 6 uger før forventet fødsel.
Du får fuld løn for alle 6 uger.
Hvis jeg føder 4 uger før tid, kan jeg så overføre 4
uger til efter fødslen?
Nej.
Hvad hvis jeg først føder efter terminen?
Så får du ekstra barselsdage. De bliver ikke trukket i
din barselsorlov efter fødslen. I øvrigt begynder din
barsel dagen efter, du har født.
Hvad med mine weekend- og aftentillæg?
Hvis du er i turnus og har været det i de foregående
6 måneder, vil du også få udbetalt tillæg under lønnet
barselsorlov. De svarer til de tillæg, du får ved ferie.
Hvad med ferie?
Barsel er en feriehindring. Du kan vælge at aftale med
arbejdspladsen at ferien afholdes i forbindelse med
orloven, at ferien udbetales eller at ferien overføres
til senere afholdelse. I forbindelse med udbetaling
skal du være opmærksom på, at det først er ved
ferieperiodens udløb at feriepengene kan udbetales.
Du optjener ferie under orloven.
Hvad med omsorgsdage?
Omsorgsdage skal afholdes inden kalenderårets udløb.
Kan jeg starte på arbejdet på nedsat tid?
Ja, du skal aftale det med din arbejdsplads. Du kan ikke
få fuld løn, men eventuelt bruge af din dagpengeret.
Hvad betyder 6+7+6?
Det betyder, at hvis både mor og far er omfattet af
statens overenskomst, har mor 6 ugers forældreorlov
med løn, far har 7 uger med løn og sammen har I
derudover 6 uger med løn til deling.

Svar til fædre
Hvis jeg tager 7 uger med fuld løn, mister min hustru
så 7 uger af dagpengene?
Ugerne trækkes fra jeres fælles dagpengeret.
Kan jeg afholde mine 7 uger sammen med min hustru?
Ja, som udgangspunkt skal de 7 uger holdes efter
den 14. uge, men du har ret til at indskyde dine
7 uger i de 14 uger.
Hvor mange uger kan vi maksimalt holde orlov?
Tilsammen har I i alt 52 uger med løn og dagpenge.

