
BØRN OG FAMILIE

GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION 
Hvis du skal have barn, spiller lov og over-

enskomst sammen. Barselsloven giver dig 
som mor ret til graviditetsorlov med dagpen-

ge 4 uger før forventet fødsel, efterfølgende i 
24 uger. Som far/medmor har du ret til 2 ugers 

pligtorlov samt 22 ugers orlov efter fødslen, i alt 
24 uger. 13 uger af den enkelte forældres orlov 

kan overføres fra den ene til den anden foræl-
dre. I alt har mor og far tilsammen ret til 52 ugers 
fravær med fuld barselsdagpengeret. Loven giver 
altså ikke ret til fuld løn, men kun dagpengeret.
  
I overenskomsten er der aftalt rettigheder, der 
supplerer barselsloven med perioder med fuld 
løn. Skemaet giver en oversigt over dine rettighe-
der til orlov med løn som mor/far i staten. 

Hvis I begge er statsansatte, er der i alt mulighed 
for at holde orlov med løn i til sammen 41 uger. 

Heraf indgår de 39 uger i regnskabet for 
samlet dagpengeret i 52 uger. 

Ud over løn i disse perioder er det aftalt i 
overenskomsten, at du får indbetalt alminde-
ligt fuldt pensionsbidrag i hele orlovsperioden 
– også når du er på dagpenge. Det betyder, at 
du ikke bliver ringere stillet pensionsmæssigt, 
hvis du får børn. Hvis 32 uger af din orlov stræk-
kes til 40 eller 46 uger, som der er mulighed for, er 
der dog ikke pensionsindbetaling for disse yder-
ligere 8/14 uger.

Du optjener også ferie med løn i de første 6 må-
neder af orlovsperioder uden løn. Det betyder, at 
du optjener ret til at holde almindelig ferie med 
løn – også selvom du har haft orlov på dagpenge. 
Den særlige feriegodtgørelse beregnes dog efter 
din reelle lønindtægt. 

 6. – 5. uge før Graviditetsorlov Barselsorlov Forældreorlov  6 ugers Derefter
 forventet fødsel*    forældreorlov 
 

   MOR 2 uger med løn 4 uger med løn 2 ugers pligt- 10 uger med løn Enten mor eller Dagpenge
   orlov samt  far med løn 
   8 uger med løn

   FAR   2 uger med løn 7 uger med løn Enten mor eller  Dagpenge
     far med løn 

*Overenskomstaftalt graviditetsorlov 
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