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Besked fra Oxford Research (kopi af e-mail). 

Fædres brug af orlov. 

 

 

Kære Lisbet 

  

Min kollega Nete og jeg har talt sammen efter din snak med Nete i dag og aftalt, at jeg sender der 

lidt på skrift. Så det får du her. 

  

Først og fremmest tak for henvendelsen, vi vil meget gerne komme og holde et oplæg. 

  

Nete nævnte at rammerne er en times oplæg og 45 minutters drøftelse. Det synes jeg giver mulighed 

for at komme rigtigt godt ned i emnet. 

  

Oplæggets indhold 
  

Jeg vil foreslå at oplægget tager udgangspunkt i vores undersøgelse af effekterne af fædres orlov. 

Jeg vil også gerne inddrage de erfaringer vi har indsamlet i vores arbejde med at evaluere Far for 

Livet, som er et projekt med fokus på at skabe relationer mellem far og barn. Endelig vil jeg gerne 

inddrage nogle af vores erfaringer fra vores samarbejde med FIU-Ligestilling (Dansk Metal og 3F) 

om at få flere mænd i byggebranchen til at tage barsel. Ved at inddrage vores erfaringer fra alle tre 

område kan oplægget gå fra helikopterperspektiv og tæt på praksis. Jeg vil også gerne komme ind 

på, hvad det er der former farens til- og fravalg i forbindelse med barsel. 

  

I drøftelserne kan vi gå tæt på, hvordan kommunen som arbejdsgiver kan understøtte at flere mænd 

gør brug af deres barselsorlov. Det kan drøftes ud fra såvel et kulturelt som strukturelt perspektiv. 

  

Pris og tid 
Jeg vil skulle bruge to arbejdsdage i alt på at forberede og afholde oplægget. Med transportudgifter 

vil prisen for oplægget være 18.000 DKK eksklusive moms. 

Min kalender er blank i marts og april næste år, så jeg er fleksibel ift. tid og dato. Nete nævnte at det 

kan være enten en torsdag eller fredag, jeg vil i så fald foretrække torsdag, men fredag er også en 

mulighed. 

  

De bedste hilsner 

Tobias 

  

  
Med venlig hilsen / Best regards 
  
Tobias Bühring 
Senioranalytiker / Senior Analyst  
Oxford Research A/S 
Vesterbrogade 149, bygning 12, 3. th. 1620 Kbh. V, Denmark 

Mobil +45 28 10 08 43 
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