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Cecilie

Asger

Opdager at 

Cecilie er 

gravid

Cecilie fortæller sin 

arbejdsgiver, at hun 

er gravid

Asger fortæller 

sin arbejdsgiver, at 

han skal være far

Går fra arbejdet 

4 uger før 

forventet fødsel

Cecilie og Asger skal være forældre
Begge forældre er lønmodtagere

Her er et eksempel på, hvordan Cecilie og Asger fordeler orloven

Pia bliver 

født

Asger holder sine 

2 ugers orlov ved 

fødslen

Cecilie holder 

sine 10 ugers 

orlov ved fødslen

Asger overdrager 13 

ugers orlov til Cecilie

Cecilie fortsætter direkte 

på 14 ugers orlov

Cecilie fortsætter 

på de 13 ugers 

orlov, som Asger 

har overdraget

Asger holder resten af 

sine 9 ugers orlov

5 af ugerne holder 

han samtidig med, at 

Cecilie er på ferie 

De sidste 4 uger 

indkører han Pia ind i 

vuggestue

Cecilie holder 

5 ugers ferie 

med løn
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Agnes

Joachim

Opdager at 

Agnes er 

gravid

Agnes fortæller sin 

arbejdsgiver, at hun 

er gravid

Joachim fortæller 

sin arbejdsgiver, at 

han skal være far

Går fra arbejdet 

4 uger før 

forventet fødsel

Agnes og Joachim skal være forældre
Begge forældre er lønmodtagere

Her er et eksempel på, hvordan Agnes og Joachim fordeler orloven

Norr bliver 

født

Joachim holder 

sine 2 ugers 

orlov ved fødslen

Agnes holder sine 

10 ugers orlov 

ved fødslen

Agnes fortsætter direkte 

på 14 ugers orlov

Joachim holder sine 9

ugers orlov

Agnes holder 5 

ugers ferie 

med løn
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Joachim holder 

sine 13 ugers 

orlov

De sidste 4 uger 

indkører han Norr

ind i vuggestue
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Tina

Nicklas

Opdager at 

Tina er 

gravid

Tina fortæller sin 

arbejdsgiver, at hun 

er gravid

Nicklas fortæller 

sin arbejdsgiver, at 

han skal være far

Går fra arbejdet 

4 uger før 

forventet fødsel

Tina og Nicklas skal være forældre
Begge forældre er lønmodtagere

Her er et eksempel på, hvordan Tina og Nicklas fordeler orloven

Karl bliver 

født

Nicklas holder 

sine 4 ugers 

orlov ved fødslen

Tina holder sine 

10 ugers orlov 

ved fødslen

Tina fortsætter 

direkte på sine

9 ugers orlov
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Tina overdrager

5 ugers orlov til 

Nicklas

Nicklas holder 

resten af sine 

20 ugers orlov

5 af ugerne holder 

han samtidig med, 

at Tina er på ferie 

De sidste 4 uger 

indkører han Karl 

ind i vuggestue

Nicklas fortsætter 

på de 5 ugers 

orlov, som Tina har 

overdraget

Tina holder 5 

ugers ferie 

med løn


