Skal du være forældre?
Det at skulle være forældre er en glædelig ting, men kan også skabe usikkerhed i forhold til
hvad fremtiden bringer. Du skal gøre dig tanker om, hvordan du skal strukturere din
uddannelse, så du fortsat kan sikre din videre adgang til uddannelse og job.
Når du (eller din kæreste/kone) får fastsat en terminsdato, kan du tale med din
kontaktlærer om dit fremtidige studieforløb.
Hvornår forestiller du dig, at du vil gå fra studierne, og hvornår tror du, at du vender
tilbage? Hvordan hænger dine ønsker sammen med dine studier og dit studiums
fagudbud?
Det vil ofte give problemer, hvis du vender tilbage til studierne midt i et semester, hvorfor
det måske er bedst at starte forfra på det semester, du ikke gennemfører.
Det er vigtigt for dig og dit kommende barn at du på forhånd har lagt en plan for dit forløb,
men du skal også indstille dig på, at din plan måske ikke holder. Tal med din kontaktlærer
om dine udfordringer, så du kan få hjælp og støtte til at få gennemført din uddannelse. Det
er bedst for både dig og dit barn, at du får hjælp til at gennemføre din uddannelse, så du
kan sikre dig de bedste muligheder hvad angår uddannelse og job.
Hvordan søger jeg barselsorlov?
Når du som studerende på KUU Vestsjælland går på barsel, skal du gøre opmærksom på,
at du i en periode enten ikke studerer, eller ønsker at studere på nedsat tid. Du behøver
ikke at melde dig ud af studiet eller tage orlov uden SU. I stedet skal du henvende dig til
din kontaktlærer og lave aftaler om, hvordan dit barselsforløb kan tilpasses dit
uddannelsesforløb.
I samarbejde med din kontaktlærer udfærdiges ansøgning til barselsorlov, hvori det
beskrives, hvorvidt du under barsel søger udsættelse af følgende elementer:






Studieaktivitet på baseskoler
Erhvervstræningsperioder
Fagmoduler på erhvervsskoler
Eksamen i D-niveau fag
Portfolioeksamen

Det skal beskrives i ansøgning hvilke dele af semestret, du forventer at gennemføre i løbet
af barselsperioden, og hvilke dele du ønsker udsat, til du starter op igen. Efter aftale med
din kontaktlærer og i henhold til baseskolens retningslinjer vil du have mulighed for at
deltage i studieaktiviteter under din barsel. Det aftales særskilt med den enkelte baseskoles
beslutningstager.
Det skal fremgå af ansøgningen, hvornår du påtænker at starte op igen, og hvilken
uddannelsesdel du genoptager.
Ansøgning om orlov sendes til uddannelsesleder: Katrine Larsen på mail: katrine@xor.dk
Med ansøgningen skal du fremsende vandrejournal eller tilsvarende.
Adoption sidestilles med barsel.
Moderen kan søge orlov for ovennævnte regler i to semestre. Orloven kan tidligst starte to
måneder før terminsdatoen.
Partneren kan søge barselsorlov i et semester regnet fra den dag barnet er født. Hvis du som
partner ønsker barselsorlov ud over 14 dage, skal det dokumenteres at moderen i perioden
ikke afvikler barsel. Der skal ligeledes udfærdiges ansøgning om barsel som tidligere
beskrevet.
Såfremt der foreligger usædvanlige forhold i forbindelse med barsel eller graviditet, vil det
være Tovholderskolen, der skal behandle eventuelle ansøgninger om yderligere
dispensation. I den forbindelse tænkes både på evt. komplikationer i forbindelse med fødsel
m.m. men også eventuelle problemer med at få tilpasset studieplanen i relation til
helårsrutiner.
Det anbefales at du tager kontakt til din kontaktlærer, hvis du er det mindste i tvivl om
hvilke regler der gælder lige for dit vedkommende.

Økonomi under barsel
Når du bliver forælder, kan du få tildelt ekstra SU-klip.
Hvis du bliver mor, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:


få 12 måneders ekstra SU-rater



tidligst søge om ekstra SU-rater tre måneder før terminsdatoen



få de ekstra SU-rater udbetalt fra to måneder før, du får barnet til tolv måneder
efter (men maksimalt i 12 måneder i alt)



få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i 12 måneder eller som dobbeltrater i
seks måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for eksempel få
udbetalt enkeltrater i seks måneder og dobbeltrater i tre måneder.

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal.

Hvis du bliver far, eller er partner, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:


få seks måneders ekstra SU-rater



få udbetalt de ekstra SU-rater inden for de første seks måneder efter, du får barnet



få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i seks måneder og/eller som
dobbeltrater i tre måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for
eksempel få udbetalt enkeltrater i to måneder og dobbeltrater i to måneder.

Du skal aflevere dokumentation i form af en kopi af fødselsattesten på dit uddannelsessted.
Står dit navn ikke på fødselsattesten, skal du tillige vedlægge en kopi af
faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning. Er
du gift med moren, kan du også dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en
kopi af vandrejournal og vielsesattest.
Hvis du er i tvivl om, hvordan det foregår, eller har andre spørgsmål vedrørende SU, kan
du bede din kontaktlærer om at rette henvendelse til SU-ansvarlige.

