
Orlov og øremærket  
barsel for lønmodtagere
– værd at vide når du skal have barn

Guide til  
medarbejdere



Din ret til fravær, når du bliver forælder
Med mindre du overdrager noget af din orlov, har du som mor eller far/medmor ret  
til følgende fravær:

Husk at tale med din arbejdsgiver om dine orlovsplaner i god tid.  
Der er frister at overholde!

Mere ligestilling i forhold til barsel
Bliver du forælder den 2. august 2022 eller senere, skal du kende de nye regler 
for orlov. Det er for eksempel nyt, at udvalgte orlovsuger er øremærket netop 
til dig, der bliver mor – eller far/medmor. Reglerne er lavet for at motivere 
forældre til at dele orloven mere.

 ���4 ugers graviditetsorlov  
op til termin
 ���10 ugers barselsorlov
 ���32 ugers forældreorlov

 ���2 ugers fædre-/
medmororlov
 ���32 ugers forældreorlov



Øremærket orlov og orlov I kan dele
Sådan er principperne for øremærkede uger og uger I kan dele:

2 uger
Øremærket

2 uger
Øremærket

9 uger
Øremærket

9 uger
Øremærket

13 uger
Kan frit deles

13 uger
Kan frit deles

Mor Far eller medmor
Far eller medmor, og 
pr. 1.1.2024 også visse andre.

Holder du ikke din øremærkede orlov, bortfalder den.  
Undtagelsen er mors første 2 uger, der skal holdes.

 ���De første 2 øremærkede uger er barselsorlov
 ���De 9 øremærkede uger er forældreorlov
 ���De 13 uger, du kan beholde selv eller give til din bedre halvdel,  

består af 8 ugers barselsorlov og 5 ugers forældreorlov

 ���De første 2 øremærkede uger er fædre-/medmororlov
 ���De 9 øremærkede uger er forældreorlov
 ���De 13 uger, du kan beholde selv eller give til din  

bedre halvdel, er forældreorlov



Smør på brødet under barsel
Nogle virksomheder betaler hel eller delvis løn 
under mere eller mindre orlov i forbindelse 
med barsel. Det er meget forskelligt fra 
virksomhed til virksomhed, og derfor skal du 
tjekke reglerne på netop din arbejdsplads.

Men er du uden løn i alle eller dele af de uger, 
hvor du holder orlov, vil du typisk have ret til 
barselsdagpenge. Dog kun i et bestemt antal 
uger (ikke alle de uger hvor du har ret til 
fravær).

Hvis I overdrager orlov til hinanden,  
følger barselsdagpengene med.

 ���4 ugers graviditetsorlov 
op til termin
 10 ugers barselsorlov
 14 ugers forældreorlov

 ���2 ugers fædre-/
medmororlov
 ���22 ugers forældreorlov

Hvilke uger kan du få barselsdagpenge, hvis du ikke får noget løn?

Godt at vide om at søge barselsdagpenge
Du skal selv kontakte din kommune for at få barsels- 
dagpenge. Men du skal først lige prikke til din arbejds- 
giver og sikre dig, at de har givet NemRefusion besked  
om din orlov (fravær uden løn).

Vi ønsker dig stort  
tillykke med de lykkelige  
omstændigheder


