
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 Unntatt off. iht. offl. § 13, 1. ledd, 

jf. fvl. §13, 1. ledd nr. 1 

Utfylt skjema sendes tjenestevei via ePhorte til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

 

 

SØKNAD OM FØDSELSPERMISJON 
(for elektronisk utfylling) 

Navn:       Fødselsnr. : 
(11 siffer)       

Institutt:       Stilling:       

Har du hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før 
stønadsperioden tar til?  JA  NEI 

Hvis NEI, legg ved bekreftelse på evt. tidligere tjeneste hos annen arbeidsgiver 

Termindato:       (bekreftelse vedlegges) 

Dekningsgrad for foreldrepenger: 
(mor og far må ha lik dekningsgrad) 

100 % (til sammen 46 uker) 
80 % (til sammen 56 uker) 

 100 % 
 80 % 

Permisjonen kan tidligst påbegynnes 12 uker før beregnet termin – senest 3 uker før. Tre uker før og seks 
uker etter fødsel er forbeholdt mor. Ti uker er forbeholdt far (fedrekvote). Resten av stønadsukene kan deles 
mellom foreldrene. Dersom fedrekvoten ønskes overført til mor, må det søkes NAV særskilt om dette. 

 

MOR*: Tidsrom for permisjon: f.o.m.       t.o.m.       

Skal det avvikles ferie i permisjonstiden? 
(stønadsperioden kan utsettes pga. lovbestemt ferie) 

 JA  NEI 

Hvis JA, oppgi tidsrom:  f.o.m.       t.o.m.       

 

FAR*:  Tidsrom for permisjon f.o.m.       t.o.m.       

Skal det avvikles ferie i permisjonstiden? 
(stønadsperioden kan utsettes pga. lovbestemt ferie) 

 JA  NEI 

Hvis JA, oppgi tidsrom:  f.o.m.       t.o.m.       

 
*Spesifiser eventuelt på eget ark. 
 

Fleksibelt/gradert uttak : 
Dersom det er ønskelig med fleksibelt/gradert uttak, må det inngås skriftlig avtale med arbeidsgiver 
(institutt/avdeling). Eget skjema, utarbeidet av NAV, må fylles ut og sendes tjenestevei sammen med 
”Søknad om fødselspermisjon”. 
 
 

VIKTIG! I tillegg til denne søknaden må du søke NAV skriftlig om foreldrepenger. Dette gjelder selv 
om du får full lønn fra arbeidsgiver i stønadsperioden. Du søker på blanketten  
”Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon” – NAV 14-05.05. Se også 
http://tjenester.nav.no/foreldrepengeveilederen/fpenger/fpengerWizard.do 
 
 
Mer informasjon om reglene for fødselspermisjon finner du på NAV sine nettsider  
http://www.nav.no/page?id=263 
 
 
 
 

                 
dato  arbeidstakers underskrift  dato  instituttleders underskrift 

 


