
Bilag til forflyttelsesaftale – tidsplan for 2020/2021 
 

Handling Aktør(er) Dato/Tidsinterval 

Medarbejdere, der ved, at de 
påtænker at gå på efterløn 
eller pension fra begyndelsen 
af skoleåret 2020/2021, 
opfordres til at meddele 
dette så hurtigt som muligt 
jvn.f. aftale om Tidligt 
indgivne afskedsansøgning 
(gælder alene for ansatte på 
LC overenskomst) 
Vær opmærksom på, at der 
er 2 forskellige ordninger for 
lærere på aldersreduktion.  

Lærerne, pædagoger og 
pædagogmedhjælpere(skolerne). 

Inden den enkelte skole 
påbegynder beregningen af, 
hvor meget personale, der 
skal ansættes i skoleåret 
(den enkelte skole sikrer 
dette). 

De ajourførte elevtal trækkes 
fra TEA. 

Forvaltningen Mandag d. 16. marts 2020 
(tal pr. 15. marts 2020).  

Udmelding af ressourcer til 
skolerne. 

Forvaltningen/Økonomi Onsdag d. 1. april 2020 

Den enkelte skole beregner, 
hvor meget fast personale 
der skal bruges i forbindelse 
med planlægningen af 
skoleåret 2020/2021, og 
dermed hvor mange 
stillinger, der vil være i 
overskud/underskud. Dette 
gælder for både lærere, 
pædagoger og 
pædagogmedhjælpere. 
Oplysninger herom sendes til 
forvaltningen. Oplysningerne 
skal beskrive ønskede 
undervisningsfag, afdelinger 
og evt. 
specialistkompetencer. 

Skolerne Senest mandag d. 11. maj 
2020 kl. 8.00 
 
 

Det undersøges ved mail og 
opslag, om der er ansatte, 
der ønsker frivillig forflyttelse 
(måtte der være ledige 
stillinger). Opmærksomhed 
på at alle medarbejdere får 
tilbuddet – også i dagtilbud. 
 

Alle interesserede lærere, 
børnehaveklasseledere samt 
ansatte på BUPL- og FOA-
overenskomst (skole- og 
dagtilbud) og forvaltningen. 

I perioden tirsdag d. 12. maj 
– 15. maj 2020 
Ansøgningen skal være 
forvaltningen i hænde 
fredag d. 15. maj kl. 12.00. 



Ifølge omplaceringsaftale for 
pædagogisk uddannet 
personale i faste stillinger 
(SFO/LBO/SI. Samme aftale 
gælder for 
pædagogmedhjælperne), skal 
det undersøges om der 
indenfor 1 måned er 
institutioner, der står overfor 
ansættelse af en tilsvarende 
personalekategori. 

   

Forflyttelsesmøde.  
Der meddeles svar på 
ansøgninger om frivillige 
forflyttelser. Kredsen, BUPL 
og FOA orienteres. 

Forvaltningen og skolelederne 
samt SFO-lederne 

Mandag d. 18. maj 2020 
 

Der udarbejdes oversigter 
over de medarbejdere, som 
skal forflyttes ufrivilligt eller 
skal afskediges. Kredsen, 
BUPL og FOA orienteres. 

 Mandag d. 18. maj 2020 
 

De medarbejdere, som skal 
henholdsvis forflyttes og 
afskediges, orienteres herom.  

Skolerne Tirsdag 19. maj 2020 ved 
afslutning på elevernes 
skoledag på skoler med 
overtallige. 
 

De medarbejdere, som skal 
forflyttes til anden 
arbejdsplads på samme 
vilkår, gives skriftligt en 
høringsmulighed med en 
høringsfrist på 3 dage. 

Skolerne Fristen sættes til mandag d. 
27. maj 2020 kl. 12.00 
 

Der indledes 
afskedsprocedurer i forhold 
til de medarbejdere, som skal 
afskediges. 

Bjarne Bonderup i samarbejde 
med skolerne. 

Umiddelbart efter at 
medarbejderne er 
orienteret om forflyttelser 
og afsked. Organisationerne 
kan kræve en forhandling 
om afskedigelserne.  

Proceduren for hvordan orienteringen gives skal fastlægges af MED-udvalget på den enkelte skole. 
For BUPL og FOA’s område skal principperne for udvælgelsen af evt. overtallige drøftes i MED-
systemet. 
 
Tidsplanen er udarbejdet under den forudsætning, at ingen medarbejdere får meddelelse om 
forflyttelse eller afskediges en fredag. 



Bemærk deltidsansattes ret til at søge fuldtidsansættelser. 


