
Tidsplan for forflyttelser/omplacering af lærere  

2020/21 
Dato  Handling  Ansvarlig 
Nu Drøftelse af omplacering og tidsplan  

 
Afsøgningsfase:  
Er der medarbejdere, der ønsker pension/efterløn, søger orlov, ønsker 
nedsat tid, ønsker overtid indregnet, ønsker 6. ferieuge afviklet?  
 

Skoleafdelingen 
Kredsen 

13. marts Udmelding af ressourcefordeling for skoleåret 2020/2021 
 

Skoleafdelingen 

26. marts Frist for aflevering af oplysninger om ledige stillinger og overtallige 
medarbejdere til forvaltningen.   
NB – Send korte stillingsopslag (skole, fag, kl/afdeling) 

Distrikt- 
skolelederen 

27. marts  
 
 
 
 

Forvaltningen sender samlet opgørelse over, hvor der er ledige 
stillinger – inkl. Stillingsopslag.    
 
Ved overtallighed orienterer skoledistriktslederen medarbejderne om 
antal og den forstående procedure lokalt på skolen. 
 
Frivillighedsperioden løber fra 27/3 – 2/4 (5 arbejdsdage) 
 

Skoleafdelingen 
 

2. april  Frivillighedsperioden afsluttes 
 

Distrikt- 
skolelederen 

6. – 13. april Påskeferie  

14. april UDPEGNING den 14. april 
  
 
Orientering af overtallige medarbejdere. Vær opmærksom på, at de 
skal have mulighed for at have en bisidder med til samtalen.  
 
Høringsperiode: 14/4-17/4) 
Høringsfrist (vedr. udpegning afsluttes den 17. april kl. 12.00 
 
 

Distrikt- 
skolelederen 

  
 

 



20. april 
 

 

Der udleveres oversigt over ledige stillinger (revideret) 
Der udsendes den 20. april. 
 
 
Der kan tages kontakt eller planlægges besøg for overtallige 
medarbejdere ved skoler med ledige stillinger.  
- Medarbejderen har den nødvendige frihed til at kontakte og besøge 
skolerne.  

Distrikt- 
skolelederen 

24. april 
kl. 12.00 

Frist for at søge ledige stillinger. Skal sendes til  
karen.grete.norgaard@99454545.dk, som samler ansøgningerne.  
 

Personaleafd. 

27. april Skoleledermøde om omplacering af medarbejdere (evt. kun deltagelse 
af berørte skoler).  
Skolechefen træffer derefter beslutning om omplacering.  

Omplaceringen sker ud fra en vurdering af hensyn til opgaveløsningen, 
herunder linjefagskompetence, undervisningserfaring samt andre 
opgaver fx PA-koordinator, klasselærer, IT-ansvarlig mv.  
 

Skolechefen 

29. maj Personaleafdelingen orienteres om navnene. Der skrives breve, som 
udleveres til skolelederne.  
 
Skoleafdelingen orienterer Lærerkredsen.  

Personaleafd. 

1.  maj  Samtaler med overtallige.  
 
Orientering af overtallige om omplacering. Der udleveres brev med 
mulighed for at komme med indsigelser.  
 
Ved eventuel afsked:  
- Der udleveres brev om påtænkt afsked.  
 
De overtallige skal have mulighed for at have en bisidder med til 
samtalerne.  

Distrikt- 
skolelederen / 
Skolelederne 
 
Personaleafd. 

7. maj 
Kl. 12.00 

Høring ved forflyttelse, en evt. indsigelse sendes til skolechefen: 
Carsten.otte@99454545.dk / 99454406   
 

Skolechefen 

6. maj   Partshøring ved afsked:  
- brev om uansøgt afsked sendes til medarbejderne.  
 

Personaleafd. 

Senest 31. 
maj 

Medarbejderen skal modtage brev om uansøgt afsked og har derefter 
op til 6 måneders varsel inden fratræden.  
 

Personaleafd. 
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