MÆND VIL GERNE
HOLDE MERE BARSEL
Mødre tager i gennemsnit ni gange så meget barsel, som fædre gør. HK/Privats mandlige
medlemmer vil faktisk gerne holde mere barsel, end de gør. Men der er mange grunde
til, at de ikke får det gjort. Blandt andet, at manden tjener mest, at kvinden gerne vil have
orloven for sig selv - og at barselsorlov ikke er lige populær hos alle chefer
8 /
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ver gang far er
hjemme på barsel med lille Anker eller Alberte én
dag, så er mor det i ni dage.
For 91 procent af al barsels- og forældreorlov i
Danmark står mor for. Det viser tal fra Danmarks
Statistik.
Blandt HK/Privats medlemmer er der også massiv forskel på, hvor længe mændene og kvinderne
går hjemme med familiens nyeste skud. Over halvdelen (56 procent) af de mandlige HK/Privat-medlemmer mellem 25 og 45 år, der har børn, holdt
under en måneds orlov i forbindelse med deres yngste barn. Kun 6 procent holdt fem måneder eller derover. Omvendt holdt 8 ud af 10 kvinder i samme
aldersgruppe mindst 9 måneders orlov. Det viser en
ny undersøgelse, som analysebureauet Epinion har
lavet for HK/Privat blandt 1.467 HK/Privat-medlemmer mellem 25 og 45 år.
Alt sammen næppe særlig overraskende. Kvinden
står for amningen og har skrevet 18 ugers øremærket barsel ind i loven (fire uger før fødsel og 14 uger
efter). Men HK/Privats mænd vil gerne have mere.
Godt halvdelen svarer, at de i forbindelse med deres
yngste barn gerne ville have holdt en længere orlov,
end de gjorde.

MODSTAND PÅ ALLE FRONTER
Men hvorfor holder de så ikke bare noget mere?
Spørger man dem selv, er topscorerne blandt
svarene, at det var mest naturligt, at moderen tog
det meste; at orloven var vigtigst for moderen, og at
det ville have været for dyrt, hvis det var ham, som
havde taget en lang barselsorlov.
Og spørger man Lisbeth Odgaard Madsen, der er
direktør i Potential Company, der rådgiver virksomheder til blandt andet at skabe en kultur, hvor mænd
tager mere barsel, får man det korte svar:
- Kulturen på stort set alle fronter er ikke til det.
Hun uddyber:
- I familierne er der altså ikke mange mødre, som
skubber på, for at manden skal tage en længere barsel. På arbejdspladserne bliver der, i det øjeblik graviditeten og den forestående barsel er kendt, sat det
helt store apparat i gang hos teamleder, HR-afdeling
og så videre. For kvinden, altså. Manden skal bare
give kage.
- Man tager ikke samtalen om hans rettigheder og
muligheder. Og i samfundet har vi en minister for
området og politikere i det hele taget, som taler om,
at vi skal bibeholde det frie valg - selv om der ikke er
frit valg. For kvinden, altså.
MÆND HAR SAMME POTENTIALE FOR NÆRHED
Men det er også en stor civilisatorisk skude, vi skal
vende, forklarer Svend Aage Madsen, der er mandeforsker og forskningsleder på Rigshospitalet.
- Det kan godt være, at vi synes, det går lidt langsomt, men vi skal også huske på, at mænd aldrig før
i civilisationen har været så tæt på deres børn, som
de er nu. Det er en million år gammel tradition om,
at det er mor, der bliver hjemme og tager sig af barnet, som vi er ved at bryde, siger Svend Aage Madsen, der slår fast, at mænd på barsel er en gevinst på
alle fronter.
- Det er en berigelse for både far, mor, barn og parforholdet, at mænd kommer tidligt ind og skaber et
fortroligt forhold til barnet. Nære relationer opstår via
tid sammen med hinanden, og den relation, du skaber tidligt i fx en barselsorlov, ved vi, at man bærer
videre gennem hele livet, siger Svend Aage Madsen.
- Det kan være svært at måle på. Men når man
fx gennem årene har lavet undersøgelser, hvor man
spørger børn på 12-16 år, hvem de kan snakke fortroligt med, så er mor den klart foretrukne. Det gælder
både drenge og piger. Men der er forandringer på vej,
og mænd har altså psykologisk set et lige så stort potentiale til at opnå nærhed.
Han fremhæver også svensk forskning, som viser,
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at mandlig barsel sænker risikoen for skilsmisse og
styrker fars fysiske og mentale helbred.

BARSLEN HELT AFGØRENDE FOR LIGESTILLINGEN
Svend Aage Madsen mener, at der er brug for
en hjælpende hånd for at få mændene til at blive
hjemme, og han er ikke bange for at tilskynde dem i
form af øremærket barsel, som går tabt, hvis manden
ikke holder den.
Netop denne øremærkede barsel til mænd har de
senere år været genstand for debat. Det var så langt
fremme, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre og
SF havde skrevet tre måneders mande-øremærkede
måneder ind i deres regeringsgrundlag. Det blev dog
droppet et par år inde i regeringsperioden.
Nu foreslår blandt andet Socialdemokratiet en
administrativ løsning, hvor de 32 uger, som er til
deling - men som administrativt ligger hos mor bliver ændret, så der ligger 16 uger til hver forælder. Som så godt nok selv kan bytte rundt.
I HK/Privat bakker man op om forslaget. Midlertidigt, i hvert fald. For det er ikke slutmålet.
- Det er et skridt på vejen. Der er først og
fremmest et supervigtigt signal i at sige, at far
nu helt officielt har 16 ugers forældreorlov i
sin pulje, siger Marianne Vind, der er næstformand i HK/Privat.
- Jeg tror på, at det vil gøre en forskel, i forhold til at diskussionen starter et andet sted,
når barslen som udgangspunkt er delt. Men
Mads
det er også kun et skridt i forhold til det, vi
gerne vil opnå: ligestilling. Og der er barselsorloven helt central. Jeg ville ønske, at vi var klar til at
øremærke barsel til manden, ligesom der er til kvinden, fordi vi kan se, at barsel koster kvinderne dyrt, fx
i forhold til at de typisk ikke får lønstigninger før, under og efter barslen.
ARBEJDSGIVERE ÅBNER OP FOR NYE REGLER
Der mangler ikke studier til at påvise, at børn og barsel koster kvinder dyrt. I 2016 viste et studie fra
Københavns Universitet og London School of Economics blandt forældrene til 350.000 danske børn, at
en kvinde 10 år efter fødslen kan notere sig 10 procent mindre i løn, end hun ellers ville have haft. Og
det er altså pr. barn.
Rockwool Fondens Forskningsenhed regnede sig i
2017 frem til, at lønforskellen mellem far og mor kan
reduceres med op til 14.000 kroner om året, hvis far
blot tager én uges ekstra barsel. Og da mandens løn er
mindre påvirket af barsel, vil den samlede indkomst
i husstanden også stige. Og senest har en ny rapport
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fra det internationale rådgivningsfirma Boston Consulting Group slået fast, at der er en direkte sammenhæng mellem, at danske mænd holder kort barsel, og
at der er få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv.
Alt dette får da også landets største arbejdsgiverforening, Dansk Industri, til at genoverveje deres position i spørgsmålet.
- Vi kan se, at der stadigvæk er for få kvinder, der
gør karriere og lykkes med at komme i lederstillinger. Det betyder også, at der er kvinder, som ikke får
vist deres fulde potentiale, og det er vi optaget af at
finde løsninger på. Her kan vi se, at barslen formentlig er et af mange svar, siger Steen Nielsen, der er
underdirektør i Dansk Industri.
- Hvis det viser sig, at det er øremærkning af barslen til mænd, der skal til for at styrke kvinders karrierer, så er vi klar til at kigge på det. Men det er
noget, vi selv diskuterer internt lige nu, så vi har
ikke truffet nogen konklusioner om en model.

KVINDERS PRIVILEGIER
Mandeforsker Svend Aage Madsens ønskescenarium er en model med øremærket barsel til mænd,
hvor begge forældre går hjemme de første 1-2 måneder, og hvor far holder mindst 3 måneder mod slutningen af barslen.
De mandlige HK/Privat-medlemmer så i hvert
fald gerne en virkelighed, hvor mere af barslen tilfaldt dem. 6 ud af 10 mænd mellem 25 og 45 år mener, at barslen bør fordeles mere ligeligt mellem
kønnene. Det synspunkt har kun 4 ud af 10 kvinder.
12 /
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Mere end hver femte mand mener endda, at barslen
bør fordeles 50/50.
- Det viser også, at det ikke kun handler om lovgivning, men om en kulturændring, hvor det er ok,
at mødrene giver lidt slip. Som normen er nu, bliver du stemplet som ravnemor, hvis du giver slip
for tidligt, og det kræver ualmindelig meget stamina for den enkelte mor, hvis hun selv skal gå
imod denne norm, siger Lisbeth Odgaard Madsen,
der mener, at der er behov for en tvungen, øremærket barsel til mændene.
Så er spørgsmålet om man vil lægge yderligere
barsel oveni den samlede pulje, eller øremærke til
mænd fra den mængde barsel, som allerede er der.
De fleste hælder til sidste løsning, da det er billigst.
- Men et af problemerne i den her diskussion er,
at det så kommer til at handle om, hvorvidt man
skal tage noget fra et af de meget få privilegier, kvinder faktisk har fået, siger Lisbeth Odgaard Madsen.
I den ideelle verden så hun gerne en 50/50-fordeling af barslen.
- Men kan vi nå 60/40, vil jeg være rigtig, rigtig glad. Det er også et meget ambitiøst projekt. Så
kan det godt være, at vi skal først skal igennem en
administrativ løsning med de 16 uger, som ikke er
bundne, til hver for at komme i gang. Det er der noget nudging i, og det er fint. Men det er også kun et
babystep.
Som enhver forældre ved, så er lige netop sådan
et skridt også rimelig vigtigt. ⁄⁄

VI HAR TALT MED

LISBETH ODGAARD
MADSEN

direktør i Potential
Company

MARIANNE VIND

næstformand i
HK/Privat

STEEN NIELSEN

underdirektør i
Dansk Industri

SVEND AAGE MADSEN

mandeforsker og
forskningsleder
på Rigshospitalet

MÆND OG KVINDERS
HOLDNING TIL BARSEL
Alle tal er baseret på en undersøgelse blandt 1.467
25-45-årige HK/Privat-medlemmer, som Epinion har
lavet. Tallene herunder fortæller, hvor mange der
har svaret ja til udvalgte udsagn om barsel

/ En større del af barslen skal
øremærkes til manden, men
det er fortsat kvinden, som
skal have mest

♂30%
♀23%

/ Barslen bør fordeles
mere ligeligt
mellem kønnene

♂61%
♀38%

/ Jeg var bekymret for
kollegernes reaktion,
da jeg skulle fortælle
om graviditeten og den
kommende barselsorlov
(meget eller delvis enig)*

♂6%
♀18%

/ Jeg ville gerne have holdt
en længere orlov*

♂51%
♀29%

/ Barslen bør fordeles
50/50 mellem de to
forældre

♂22%
♀10%

Konrad
, Jakob
, Albert
venter
og Maria
på lilles
øster

/ Jeg oplevede konflikter
eller problemer på min
arbejdsplads, da jeg
skulle på orlov*

♂12%
♀10%

/ Barslen skal ikke fordeles
mere ligeligt, fordi det er
mest naturligt, at kvinder
passer børnene, mens de er
babyer

♂6%
♀9%

/ Jeg var bekymret for
chefens reaktion, da jeg skulle
fortælle om graviditeten og
den kommende barselsorlov

/ Barsel vækker irritation
hos arbejdsgivere

♂34%
♀38%

/ Barsel giver kvalifikationer,
som kan bruges på
arbejdsmarkedet

♂11%
♀14%

/ Barsel er en hæmsko for
karrieremuligheder

♂12%
♀23%

(meget eller delvis enig)*

♂20%
♀35%

*gælder kun for de 25-45-årige HK/Privat-medlemmer, som har svaret, at de har børn.
De forholder sig her konkret til barselsperioden ved deres yngste barn.
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JEG HAVDE ET
STÆRKT ØNSKE
OM AT LÆRE MIN
SØN AT KENDE

D

Kunne 34-årige Mads Anker Johansen
fra Arbejdernes Landsbank helt selv
bestemme - uden om økonomi og
kærestens behov - havde han gerne
taget seks måneders barsel

a døren smækkede mandag morgen klokken 7.30, gibbede det en del i Mads Anker
Johansen.
Kæresten skulle på arbejde. Han skulle
være alene med 8 måneder gamle Valdemar.
- Det var enormt skræmmende i starten.
Var jeg overhovedet dygtig nok til det her?
Som barslen skred frem, blev han også klogere på, hvad
det indebar.
- Som mænd sikkert er flest, troede jeg samtidig, at jeg
kunne nå 1.000 forskellige huslige ting og tage min søn med
på alle de ture, jeg havde planlagt. Det lærte jeg lynhurtigt,
at det kunne jeg så ikke. Jeg lærte hurtigt at tage det meget
lavpraktisk én dag ad gangen, siger Mads Anker Johansen,
der er bankrådgiver i Arbejdernes Landsbank.
- Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke er verdens mest
strukturerede menneske, men det er man jo nødt til at være.
Det har helt sikkert givet mig en bedre forståelse af, hvad
det er, min kæreste var igennem under sin barsel. Og jeg
tror også, at det er smittet af på mit arbejde. Jeg er blevet
bedre til at planlægge. Også under pres.

ØKONOMIEN SPILLEDE EN ROLLE
Foruden de 14 dages barsel straks efter fødslen i februar
2017 tog 34-årige Mads Anker Johansen alt den barsel, han
gennem sin overenskomst kunne få med fuld løn: tre måneder. En fordeling, han og kæresten ret hurtigt blev enige om.
- Jeg havde et stærkt ønske om at lære min søn at kende og
være alene med ham, mens han var baby. Og da jeg var kommet over den første usikkerhed og kommet ned i tempo, var
det helt fantastisk, siger Mads Anker Johansen og slår fast, at
økonomien også spillede en rolle for fordelingen af barslen.
- Jeg tror, at det ville have haft en betydning for vores
valg, hvis jeg fx skulle have været på dagpenge for at holde
tre måneder. Jeg tjener 10.000 kroner mere end min kæreste, så i forhold til at bevare vores livsstil spiller det en rolle.
Jeg er jo bankmand. Hvis der ikke var økonomi involveret og jeg ikke skulle tage hensyn til kærestens ønsker - tror jeg
godt, at jeg ville have taget op til et halvt år.

Ih, hvor er
det spænd
ende, far!
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VILLE GERNE HAVE HAFT MERE INFO
Der var ingen bøvl eller sure miner fra arbejdsgiveren, i forhold til at han skulle være væk i tre måneder. Til gengæld så
Mads Anker Johansen gerne, at der var blevet sat lidt mere
information om hans muligheder i værk, da han havde fortalt, at kæresten var gravid.
- Det er lidt af en jungle. Især at få to overenskomster til
at spille sammen i planlægningen af barslen. Det stod jeg ret
alene med. Jeg havde heldigvis en god tillidsrepræsentant,
jeg kunne spørge, men det havde været rart at få præsenteret mine muligheder fra start af, siger bankrådgiveren.
- Det, der først og fremmest blev søsat, var alt det kage og
slik, jeg skulle give. ⁄⁄

Mads Anker Johansen gik
hjemme med Valdemar, der nu
er halvandet år, i tre måneder.
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JEG HAR ALDRIG
SOVET SÅ LIDT OG
SAMTIDIG FØLT
MIG SÅ FRISK
32-årige Lasse Bisted, der arbejder som
grafisk trykker, er i gang med at holde
otte ugers forældreorlov. Han mener, at
de mænd, som ikke gør det, går glip af
sindssygt meget

ørst kigger Konrad helt stille lige hen over kanten af den brede barnevogn, placeret i skyggen på
terrassen. Lasse Bisted må hen og lægge ham igen.
Der går fem minutter. Så er det tvillingebrormand,
Theodors hoved, som titter frem for lige at se, hvad
der sker.
Og således illustrerer de to unge fyre hen imod interviewets
afslutning på eksemplarisk vis, at Lasse Bisted er på dobbeltarbejde. Men der er også dobbelt op på babycharme.
- Jeg har aldrig sovet så lidt og samtidig følt mig så frisk. Man
kan ikke andet med de to, siger 32-årige Lasse Bisted, der netop
har taget hul på sjette uge - ud af otte - af sin forældreorlov.
- Jeg vidste tidligt, at jeg gerne ville holde barsel ud over de
14 dage lige efter fødslen. Jeg ville gerne have haft 10 uger, som
også er det, jeg har ret til med løn via min overenskomst. Min
kæreste syntes, at det passede bedre med otte uger. Og så vælger
man jo sine kampe.
Lasse Bisted arbejder som grafisk trykker hos Dan Labels
A/S i Vejle. En arbejdsplads, hvor alle de nærmeste kolleger er
mænd.
- Det giver jo en særlig omgangstone, og jeg har da også mere
end en gang hørt joken om, at nu skulle jeg hjem og holde ferie.
Men kun på en kærlig måde, siger Lasse Bisted.
- Men selv om min chef ikke direkte er imod, at jeg holder
barsel, så var det ikke ligefrem noget, han opfordrede mig til.
Men det betyder ikke så meget for mig, hvad han synes. Det er
mine børn, og det er langt vigtigere for mig.

DET GIVER EN HELT ANDEN NÆRHED
Nu, lidt mere end halvvejs igennem forældreorloven, er han
svært begejstret over beslutningen.
- Jeg har selvfølgelig været helt vildt glad for mine drenge
fra dag ét, men det giver altså bare noget andet at stå alene med
dem på fuld tid. En helt anden nærhed. Folk må selvfølgelig
gøre, hvad de vil, men jeg synes, at alle mænd burde gøre det.
De mænd, som vælger det fra, går glip af så sindssygt meget. Jeg
bilder mig også ind, at det er supergodt for Konrad og Theodor,
ligesom jeg også er ret sikker på, at det styrker mit parforhold både nu og i fremtiden - med en helt anderledes gensidig forståelse, siger Lasse Bisted.
Ikke nok med det. Han mener også, at han vender tilbage på
jobbet, ikke bare med en helt anden og ny energi, men også med
nyudviklede menneskelige egenskaber.
- Jeg er bestemt ikke noget kassemenneske, der er god til at
sætte ting i systemer. Men det har jeg jo været nødt til at blive
bedre til. Jeg tror også, at jeg er blevet et mere rummeligt og tålmodigt menneske af det. Det er da gode ting at tage med sig, siger Lasse Bisted, der altså endnu har tre ugers orlov tilbage, da
HK/Privatbladet er på besøg.
- Lige nu er der stadig totalt overskud på kontoen. Det skal
ikke lyde, som om jeg er ved at skifte karriere til dagplejer, men
jeg havde sgu gerne taget hele barslen. ⁄⁄
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Mandebarsel styrker ikke alene
forholdet til børnene, men også
til kæresten, mener Lasse Bisted,
far til tvillingedrengene Konrad
og Theodor, der var 10 måneder
gamle, da HK/Privatbladets
fotograf kom forbi.
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HVER 10. FÅR PROBLEMER
PÅ ARBEJDSPLADSEN
Barsel bliver problematisk for hver 10. - og det gælder både mænd og
kvinder. Vi har talt med tre mandlige HK/Privat-medlemmer, hvis chefer
gav klare signaler om, at 14 dages barsel var mere end rigeligt

M

ere end hvert 10.
mandlige HK/Privat-medlem mellem
25 og 45 år oplevede konflikter eller
problemer på arbejdspladsen i forbindelse med deres barselsorlov. Tallet er stort set det samme for
de kvindelige medlemmer. Det viser en
Epinion-undersøgelse blandt 1.467 medlemmer i netop den aldersgruppe.
HK/Privatbladet har talt med tre af de
mandlige medlemmer. De er alle tre fortsat på samme arbejdsplads og ønsker derfor at være anonyme.
- Jeg har en chef, som er af den gamle
skole. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville
holde én eller to måneders barsel i slutningen af perioden, men da jeg kom tilbage efter de 14 dage lige efter fødslen, blev det på
et møde sagt ret klart, at han ikke var begejstret for barsel. Efterfølgende har han

også sagt, at nu havde jeg jo holdt min
barsel. Jeg valgte ikke at tage kampen,
da det ville være lidt usikkert og træls
at skulle til at finde sig et nyt arbejde,
når vi lige havde fået en lille en, fortæller et medlem.
- Nu venter vi en ny, og jeg har
gjort op med mig selv, at jeg skal
have 2-3 måneders barsel. Så må det
få de konsekvenser, det får.
Et andet medlem beskriver, at
der blev set meget skævt til, at han
ønskede mere end de 14 dages barselsorlov lige efter fødslen. Han
ville gerne have holdt i hvert fald
14 dage mere, men det lå i tonen
hos lederen, at han syntes, det var
en dårlig idé. Så han mistede lysten til at tage mere.
- Derudover var vi kommet bagud i
min afdeling, da jeg kom tilbage, og der
lå hele tiden en undertone af, at det var

SÅ MEGET BARSEL TAGER
HK/PRIVATS MANDLIGE MEDLEMMER

1-14
dage

39 %

15-29
dage

11 %

1-2
måneder

17 %

3-4
5 måneder Ingen
måneder eller mere barsel

21 %

6%
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6%

Lur i barnev
ognen
min skyld, fordi jeg havde været væk - og
dermed også mit ansvar at få indhentet det
forsømte. Jeg blev bedt om at møde klokken halv fire den første dag efter min barsel og arbejdede over 50 timer den første
uge på kun fire dage. Jeg arbejder stadig her to måneder senere - i gennemsnit 45
timer om ugen. Ikke ligefrem det, jeg håbede på efter at være blevet far til to.
Et tredje medlem havde kun været på
sin arbejdsplads i kort tid, da kæresten
fødte. Han havde tænkt på at holde 3-4
ugers forældreorlov, men allerede under de
14 dages barsel umiddelbart efter fødslen,
gik det galt.
- Der blev lagt et ret stort psykologisk
pres på mig allerede under de 14 dage. Jeg
fik bemærkninger som ”er det nødvendigt
med alle de dage?”, ”kommer du ikke snart
tilbage?”, og ”du skal huske på, at du er
ny”. Det var svært ikke at tage som en indirekte trussel, så jeg mistede lysten til at
tage det slagsmål, også fordi jeg ikke havde
sat mig særlig godt ind i mine rettigheder,
fortæller han. ⁄⁄

SÅDAN ER DINE RETTIGHEDER, FAR
KÆRE FAR,
TILLYKKE MED MIG. Det var en hård omgang at

komme ud, men du var god til at opmuntre mor
og tørre hendes pande. Nu skal vi drønhygge
herhjemme. Sikkert først og fremmest mor her i
den første tid, men jeg håber også, at du vil tage
lidt fri fra arbejde og blive hjemme med mig, så
vi rigtig kan lege med ranglen og lære hinanden
at kende.

FAKTISK KAN I FÅ endnu længere tid sammen
med mig herhjemme. For I har nemlig ret til at
forlænge forældreorloven med enten 8 eller 14
uger, som I bare kan fordele mellem jer, som I vil.
Og du behøver ikke engang at spørge om lov. Det
betyder dog, at pengene skal strække lidt længere, for I kan ikke få flere barselsdagpenge, end
hvad der svarer til de 32 ugers forældreorlov.
Men jeg er parat til et genforhandle legetøjsbudgettet, hvis det er.

DE DER BARSELSREGLER kan godt være lidt kom-

plicerede, men jeg har taget mig den frihed at
kigge lidt på dine muligheder. Så her er de, far!

FOR DET FØRSTE SYNES JEG, at du skal blive
hjemme i 14 dage efter min fødsel. Det er en
helt specifik rettighed til dig, som du ikke kan
overføre til mor. Selv om jeg er sød, kan det godt
være en hård omgang at stå alene med mig, så
jeg synes det er en god ide, hvis du holder de 14
dage med det samme. Men ellers er reglerne,
at du bare skal holdt den inden for de første 14
uger af mit liv.

MOR, HUN HAR JO RET TIL at blive hjemme i 14

SÅ ER DER PENGENE. Alt herover er lov-ting, du

har ret til med barselsdagpenge (hvis du er ledig
skal du være opmærksom på særlige regler).
Men du kan også få løn under din orlov. Det
afhænger fx af, om du er dækket af en overenskomst, eller hvad der står i din ansættelseskontrakt. Det kan være meget forskelligt, men hvis
du er dækket af en af HK/Privats landsoverenskomster, kan du med stor sandsynlighed få fuld
løn under de 14 dages fædreorlov og tage op til
8 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn. Der
er nemlig i alt 13 ugers fuldt betalt forældreorlov
med 5 uger øremærket til mor, 5 uger øremærket til dig og 3 uger, I kan fordele, som I vil. Der er
lidt forskel på HK’s overenskomster, så jeg synes,
at du lige skal tjekke din overenskomst.

uger efter min fødsel. De er øremærket til hende.
Men det er sikkert også hende, der skal levere min
mad. Men herefter har i 32 uger, I kan fordele mellem jer, som I har lyst. Det hedder forældreorlov. I
flertal, altså. Hvis du tager al den barsel, du har ret
til, kan du altså holde 34 uger, men det skal du nok
lige snakke med mor om, ikke?

DET VAR DET. Husk på, at jeg lige er blevet født,
så jeg har ikke alle regler med. Men hvis du vil
vide mere, så gå ind på www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt.

HVIS DU HOLDER HELE DIN FORÆLDREORLOV i

Knus og kys.
Jeg glæder mig til at lære dig af kende.

træk, så har du ret til at lægge den, hvornår du vil.
Og tage så meget du vil, inden for lovens regler.
Hvis du splitter den op, så skal det til gengæld
planlægges med arbejdsgiveren.

HER
kommer jeg

Mor
Far

4 UGER
Mors orlov
før fødsel

14 UGER
Mors øremærkede
barselsorlov

Din baby

32 UGER
Forældreorlov
- den kan I dele

2 UGER
Fædreorlov
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DET ER SVÆRT AT
SLIPPE FØLELSEN AF,
AT JEG TAGER NOGET
FRA MIN KONE
34-årige Jakob Riis Petersen
ville gerne have holdt seks ugers
barsel, men hustruen syntes, at
fire var bedre

r fodbold
Drengene spille
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D

a Jakob Riis Petersen ventede barn
nummer to med sin hustru, blev der forhandlet en del på hjemmefronten om fordelingen af barslen.
Ved det første barn i 2012 havde han
kun holdt 14 dage i forlængelse af fødslen.
- Ved vores første barn vidste vi jo ikke rigtig, hvad
det hele gik ud på, og fruen var ikke så deleglad i forhold til barslen. Vi havde en del forhandling om, hvor
meget orlov jeg skulle holde. Jeg ville gerne holde seks
uger. Min kone syntes, at fire uger var bedre, siger
34-årige Jakob Riis Petersen, der er supervisor ved Vejdirektoratets Trafikcenter under Falck.
- Jeg kan godt se, at hun har en anderledes tilknytning til barnet efter at have båret på det i maven i 9 måneder. Jeg ved jo godt, at barslen er til deling, men jeg
kan alligevel ikke slippe følelsen af, at jeg tager noget fra
hende, hvis jeg insisterer på mere. Sådan burde det nok
ikke være, og det kan godt være, at det ville gøre en forskel for mig, hvis barslen i højere grad var målrettet eller øremærket til mig som manden.

VILLE GERNE HAVE LAGT BARSLEN SENERE
Fra arbejdsgiverens side var der ingen problemer med,
at han ville holde orlov i fire uger. Men han skulle selv
spørge ind til, hvilke muligheder han havde. Og endte
også med at tage hensyn til arbejdspladsen.
- Vi er en 24/7-beredskabsafdeling, hvor der godt
kan være pres på i fx ferieperioder. Så jeg tænkte selv
på ikke at lægge orloven der. Det har min chef efterfølgende sagt, at han var glad for.
- Det var superdejligt at holde barsel, og jeg kan godt
mærke, at det knytter et stærkere bånd, som moderen
måske i højere grad automatisk har fra start af. Så det
vil jeg gerne have mere af. Men jeg har også relativt meget krudt i røven, så de fire uger var faktisk rimelig lang
tid for mig. Der var meget lur og indkøring. Så hvis jeg
kunne gøre det om igen, ville jeg nok have lagt min orlov senere, så der var lidt mere gang i ham.
Og det får Jakob Riis Petersen så mulighed for snart,
da barn nummer tre ved redaktionens deadline er på
det yderste af trapperne.
- Vi har ikke aftalt noget endnu med fordeling af
barsel. Men jeg går efter seks uger. Så må vi se. ⁄⁄

Jakob Riis Petersen var 14 dage
på orlov med Albert på 5 år og
fire uger med Konrad, der i dag er
halvandet. Ved næste familieforøgelse, der var lige oppe over, da
vi tog billeder, håber Jakob Riis
Petersen at få seks ugers orlov.
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