
Retningslinier for forflyttelser 

Silkeborg Kommune, Skoleafdelingen 
den 15. november 2006 
  

Retningslinier for forflyttelse inden for Silkeborg Kommunale Skolevæsen 

  
Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: 
Skoleleder Ib Christensen, Ans Skole (formand) 
SFO-leder Dorte Mogensen, Vestre Skole 
FTR Jesper Korshøj Nielsen, BUPL 
FTR Johnny Specht, Lærerforeningen 
Teknisk servicemedarbejder Michael Dahl, Skægkærskolen 
Eksp. sekr. Bente Christensen, Skoleafdelingen (sekretær) 
  
  
Retningslinierne omfatter alle personalegrupper på en skole. 
  

1. Jobrokering 

  
Hvert år i januar bliver det pædagogiske personale ved opslag eller via skolens interne informationssystem gjort 
opmærksom på, at personalet kan stille sig til rådighed til forflyttelse til en anden skole fra 1. august. 
  
For ikke pædagogisk personale gælder at ledige stillinger opslås internt i personalegruppen på alle skoler i kommunen 
inden stillingen opslås eksternt. 
  
  

2. Administrative forflyttelser 

  
Omfatter: 
Forflyttelser uden ansøgning på grund af: 

·        Nedgang i antal stillinger ved den ansattes hidtidige skole 
·        Genoptagelse af arbejde efter en periode med tjenestefrihed uden løn 
·        Nedlæggelse af en skole 
·        Forflyttelser af andre årsager. 

  

Procedure: 
  
Såfremt der skal ske forflyttelser fra en skole tilstræbes det, at forflyttelserne sker ved frivillighed. For medarbejderen, 
der har stillet sig til rådighed til forflyttelse gælder, at tilsagnet er bindende. 
  
Hvis yderligere forflyttelser er nødvendige udarbejder skolelederen forslag til, hvem der skal forflyttes på grundlag af 
retningslinier fastsat af skolens samarbejdsudvalg eller MED-udvalg efter nedenstående kriterier i prioriteret 
rækkefølge: 
  

-         pædagogiske forhold 
-         faglige forhold 
-         menneskelige forhold, herunder anciennitet 

  
Samarbejdsudvalget eller MED-udvalget skal have skolelederens indstilling forelagt, så de kan vurdere om 
retningslinierne er fulgt. 
Forslaget med referat fra samarbejdsudvalget eller MED-udvalget og udtalelse fra den/de berørte personer forelægges 
derefter Skolechefen, der forinden beslutning træffes, orienterer den faglige organisation. 
  
Undtaget for forflyttelser er ansatte, der er beskyttet mod afskedigelse i henhold til aftale af 24. maj 2005 om 
tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, information af juni 1982 fra Kommunernes Samarbejdsnævn 
samt bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde: 
  

1.      Tillidsrepræsentant 
  

2.      Suppleant for tillidsrepræsentant 
  

3.      Samarbejdsudvalgsmedlemmer 
  

4.      Suppleanter for samarbejdsudvalgsmedlemmer 
  

5.      Medlem af HovedMED 



  
6.   Suppleanten for medlem af HovedMED 
  
7.   Medlem af OmrådeMED 
  
8.   Suppleanten for medlem af OmrådeMED 
  
9.   Sikkerhedsrepræsentanter 
  
Hvis alle ansatte på en skole er beskyttet i henhold til ovenstående, bortfalder beskyttelsen bortset fra 
tillidsrepræsentantens beskyttelse. 
  
Ovennævnte forflyttelser er ikke omfattet af folkeskolelovens § 40, stk. 2, hvorfor der ikke skal indhentes udtalelse fra 
skolebestyrelsen herom. 
  
Skoleafdelingen formidler kontakt mellem de ansatte, der skal forflyttes, og skolelederne ved de skoler, der har ledige 
stillinger. Der udleveres en oversigt over ledige stillinger til de personer, der skal forflyttes. Skolelederne, der skal af 
med personale, spiller en aktiv rolle i forflyttelserne. 
  
Medarbejderens ønsker til placering inddrages. 
  
I vurderingen af placeringen af de enkelte medarbejdere indgår følgende kriterier: 
  

·        Den modtagne skoles behov 
·        Personlige forhold herunder f.eks. afstand mellem bopæl og ny skole 

  
Skolechefen træffer den endelig beslutning om placering. 
  
Den afgivne skoleleder orienterer medarbejderen om placeringen. 
  
Herefter sendes skriftlig besked til den ansatte om forflyttelsen og skolelederen orienterer sin skolebestyrelse. 
  
  

3. Forflyttelser efter udtalelse fra skolebestyrelsen 

  
Procedure: 
  
Medarbejderen søger forflyttelse til en bestemt skole. 
  
I henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2 skal skolebestyrelsen afgive udtalelse om ansættelse af pædagogisk 
personale. 
  
Ansøgte forflyttelser behandles først, når de uansøgte forflyttelser er på plads. 
  
  
  
  

  
  
Godkendt i MTSU – Skole den 15. november 2006 

 


