Trysil kommune
Postboks 200
2421 Trysil

FORELDREPERMISJON
Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon
Veiledning: https://familie.nav.no/om-foreldrepenger

1. Varsel om foreldrepermisjon/uttak av fedrekvote for:
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr: (11 sifre)

Adresse:
2. Permisjonsperiode
Forventet nedkomst (termin)/
omsorgsovertakelse
adoptivbarn

Dato

Permisjonsstart (3 uker før termin)

Dato

Permisjonsslutt

Dato

Dekningsgrad for foreldrepenger

☐ 100 %

NB! Husk å gi melding hvis nedkomst skjer før termin

☐ 80 %

NAV-blankett "Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon"
må sendes ditt lokale NAV-kontor umiddelbart etter fødsel

3. Fedrekvote
Skal barnets far avvikle full fedrekvote

☐ ja

☐ nei

Hvis ja, oppgi tidsrom

Fra dato

Til dato

☐ ja

☐ nei

Hvis ja, oppgi tidsrom

Fra dato

Til dato

☐ ja

☐ nei

Hvis ja, må tid for ferie
avtales med leder

Fra dato

Til dato

4. Deling av foreldrepermisjon
Skal barnets far avvikle en del av permisjonen
med foreldrepenger? (dele permisjon med mor)
5. Ferieavvikling
Er det aktuelt med avvikling av ferie i
permisjonstiden og utsettelse av pengeperioden?

Det er ønskelig å ta ferie:

6. Graderte foreldrepenger

☐ nei

Hvis ja, hvor mange uker ønsker du å
sette av som graderte foreldrepenger

Hvordan ønsker du at din arbeidstid skal være ved avvikling
av uker med graderte foreldrepenger? (i % av full stilling)

☐ 90 %

☐ 80 %

☐ 70 %

☐ 60 %

☐ 40 %

☐ 30 %

☐ 20 %

☐ 10 %

Hvordan ønsker du at reduksjon i din arbeidstid skal være?

☐ kortere daglig arbeidstid ☐ Færre arbeidsdager pr. uke

Ønsker du å avsette en del av perioden
som graderte foreldrepenger

☐ ja

Antall uker

☐ 50 %

Redegjør for ditt ønske:

7. Uttak av fedrekvote
Moren stillingsstørrelse før nedkomst/
omsorgsovertakelse adoptivbarn

St. størrelse

Mors dekningsgrad
for foreldrepenger

Fars uttak av fedrekvote

St. størrelse

Antall uker

Fra dato

☐100 % ☐ 80 %

Barnets fødselsdato

Til dato

8. Underskrifter
Virksomhetsområde/avdeling

Dato

Arbeidstakers underskrift

Varsel om avvikling av foreldrepermisjon sendes tjenestevei til nærmeste leder.
Husk å søke NAV om foreldrepenger.
For informasjon om rettigheter, kvoter, etc – se https://familie.nav.no/om-foreldrepenger

