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Forflyttelsesrunde, folkeskoler i BUF, samt adgang til nedsat tid. 

 

Hermed fremsendes forflyttelsesmaterialet for indeværende skoleår. 

I forbindelse med forflyttelsesrunden er der i år kun indført ansættelsesstop for 

børnehaveklasseleder. Ansættelsesstoppet ophæves, når forflyttelserne er på plads.  

 

For lærere gælder den almindelige procedure for omplacering i BUF, men det er 

stadig med henblik på omplaceringer fra næste skoleår. Processen gennemgås i 

den vedlagte PowerPoint. 

 

Udsendelsen består af:  

• BUF - procedure for omplacering 

• Orienteringsmaterialet til skoleledere (PP) 

• Cirkulære for forflyttelse af børnehaveklasseledere 2021 

• Tidsplan 

• Skema til behovsopgørelse  

• Forflyttelsesskema 

• Ansøgningsskema for nedsat tid efter §11a 

• Skema til opsigelse og fratrædelsesordning for at gå på pension 

 

I skolernes opgørelse af behov for personale til næste skoleår, skal ansøgt orlov og 

nedsat tid i henhold til rammeaftale om seniorpolitik indgå. 

• Der kan ansøges om orlov 

• Der kan ansøges om nedsat tid i forhold til rammeaftale om seniorpolitik (de 

der fylder 58 og 59 år i næste skoleår) 

 

Aftaler om seniorordning efter ’Rammeaftale om seniorpolitik’ drøftes lokalt 

hvorefter Koncernservice udarbejder en aftale, der underskrives af KLF centralt. 

Vi vil gerne have en tilbagemelding, hvis der mod forventning, er problemer med 

at indgå aftaler. 

Vær opmærksom på at nedsat tid kan påvirke den skattefrie præmie i forbindelse 

med efterløn. 

 

I henhold til forhåndsaftalen er der mulighed for at modtage en 

fratrædelsesgodtgørelse, der udgør 7.000 kr. i grundbeløb, hvis en lærer eller 

børnehaveklasseleder siger op med længere opsigelsesvarsel, det vil sige inden 1. 

marts, for at gå på pension pr. 1. august 2020 

 



 

Vi opfordrer dig til at fortælle medlemmer, der kommer i forflyttelse/omplacering, 

at de er velkomne til at henvende sig til foreningen for råd og vejledning. 

 

Hvis du har spørgsmål til omplacering eller forflyttelsesforhold, så kan du skrive 

til nibo@dlf.org eller ringe på 33 22 33 22. 

 

Venlig hilsen  

Nina Boertmann 


