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6. Procedure ved barsel for elever på ved SOSU - Fyn       

 
Gældende for ALLE SSA - elever 
 
 
Meddelelse om barsel   
 
Eleven er forpligtet til at orientere ansættende myndighed senest 3 måneder før forventet fødsel, 
incl. terminsdato.  
 

 
Alle elever, der skal på barsel 
 
Ansættende virksomhed indkalder til uddannelsessamtale før eleven går på barsel. Deltagere er 
elev, skole og ansættende virksomhed. Såfremt der ikke deltager en repræsentant fra skolen, har 
denne forud for samtalen udarbejdet forslag til restuddannelsesforløb. 
 
Hensigten med samtalen er, at drøfte de konkrete muligheder for et restuddannelsesforløb, i 
forhold til: 

 det gennemførte forløb 

 den aktuelle situation 

 de formelle orlovsmuligheder  

 skole – praktikplaner for efterfølgende hold 
 
Skolen indsætter eleven i det praktikrul, der aftales, som det foreløbige restuddannelsesforløb. 
 
 

 
Elever, hvis graviditet medfører bekymringer for uddannelsesforløbet frem til barsel 
 
Såfremt elev, skole eller praktiksted vurderer at elevens graviditet giver anledning til bekymring for 
det aktuelle uddannelsesforløb, inddrages ansættende myndighed og der indkaldes til 
ekstraordinær uddannelsessamtale. Eksempelvis situationer, hvor der er komplikationer / 
sygefravær relateret til graviditeten og / eller problemstillinger i forhold til det aktuelle eller 
kommende praktikforløb.  
Deltagere i samtalen vil være elev, skole, ansættende myndighed - og evt. praktiksted. 
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For SSA - elever ansat i en 
kommune 
 

For SSA - elever ansat i Region 
Syddanmark 
 

 
Udløb af Uddannelsesaftale 
 
Udløber elevens uddannelsesaftale i 
barselperioden forlænges kontrakten ikke. 
Ansættende virksomhed orienterer eleven om, 
at der kommer et slip i uddannelseskontrakten.  
 
Såfremt kommunen ikke garanterer eleven 
voksenelevløn på 2. uddannelsesaftale, 
orienteres eleven om dette.  
 

 
Udløb af Uddannelsesaftale 
 
Udløber elevens uddannelsesaftale i 
barselsperioden forlænges kontrakten 
midlertidigt, indtil den endelige aftale om et 
restuddannelsesforløb indgås.  

 
Når eleven har født 
 
Det er elevens ansvar at kontakte ansættende 
virksomhed senest 8 uger efter fødslen og  
be – eller afkræfte det foreløbige 
restuddannelsesforløb. 
 
Ved bekræftelse: 
Skolen udarbejder restuddannelsesforløb og 
sender kopi til ansættende virksomhed og elev. 
 
Skolen sikrer at eleven er indsat i det aftalte 
praktikrul. 
 
Såfremt eleven afkræfter den foreløbige 
restuddannelsesaftale eller ikke overholder 
tidsfristen på de 8 uger er eleven selv ansvarlig 
for at søge om optagelse på SSA – uddannelsen 
igen som meritelev.  
Skolen sletter det reserverede praktikrul.  
 
 

 
Når eleven har født 
 
Det er elevens ansvar at kontakte ansættende 
virksomhed senest 8 uger efter fødslen og  
be – eller afkræfte det foreløbige 
restuddannelsesforløb.  
 
Ønsker eleven at ændre det aftalte 
restuddannelsesforløb indkalder ansættende 
virksomhed til samtale om ændret forløb. 
 
Skolen udarbejder restuddannelsesforløb og 
sender kopi til ansættende virksomhed og elev. 
 
Skolen sikrer at eleven er indsat i det aftalte 
praktikrul. 
 

 
 
 


