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Proces for 2021



Københavns Kommune

Ny model for forflyttelse 2021

For lærere: 
• Hvis der vurderes mindre end 30 lærere i 

forflyttelse: Ingen lærerforflyttelsesrunde og 
intet ansættelsesstop. Dette er tilfældet i 
2021.

• 2021: Omplacering ved brug af BUFs 
generelle vejledning til omplacering af 
medarbejdere på baggrund af besparelser.

• Omplacering kan ske løbende
• Lærere, der skal omplaceres til 1. august skal 

så vidt muligt udpeges senest 1. april.  
• Processen og ansvaret for omplacering er 

lokalt forankret med inddragelse af 
områderne / ledelsesstrengen

• Der indføres ikke ansættelsesstop: Løbende 
opslag af stillinger (som der kan omplaceres 
til)

For børnehaveklasseledere:
• Der etableres fortsat en 

lærerforflyttelsesrunde målrettet 
børnehaveklasseledere, men den ligger 
senere på foråret:

– 3. februar: Ansættelsesstop for BH 
klassestillinger

– Februar til april: Gennemføre 
udpegningsproces jf cirkulære

– 6. april: Indmelding af overtallige BH 
klasseledere + vakante stillinger

– April/maj: Placeringsproces (forankret hos 
forflyttelsesteam)

– Senest 1. juli: Ophævelse af 
ansættelsesstop 
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Københavns Kommune

Baggrund: Få lærere i forflyttelse – mange stillinger i løbet af 
foråret
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• Der har de seneste år været et meget lille antal lærere og børnehaveklasseledere, der er 
indstillet til forflyttelse

• I 2020 var der 7 børnehaveklasseledere i forflyttelse og 10 lærere i forflyttelse. Til placering 
var der indmeldt 7 ledige børnehaveklasselederstillinger og 36 lærerstillinger. 

• Efter ophævelse af ansættelsesstop blev der i perioden 1. april – 31. juli opslået min 281
ledige lærerstillinger (inkl. barselsvikariater) og 3 børnehaveklasselederstillinger. Hertil skal 
lægges de stillinger, som blev anvendt ved omplacering i forbindelse med lærerforflyttelser

• Opslag efter ansættelsesstoppet:
61 stillinger opslået i april
117 stillinger opslået i maj
80 stillinger opslået i juni
26 stillinger opslået i juli

Altid ledige lærerstillinger: Fx var 
der den 28. september 14 faste 
lærerstillinger + 6 vikariater i 
opslag på www.kk.dk

http://www.kk.dk/


Københavns Kommune

Lærerforflyttelser 2020: Lærere
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10 overtallige lærere indmeldt
• 1 fra Vanløse/Brønshøj
• 1 fra VVK
• 8 fra Nørrebro/Bispebjerg

39 indmeldte ledige stillinger
• 15 amager
• 4 Vanløse/Brønshøj
• 4 Indre by / Østerbro
• 2 Nørrebro/ Bispebjerg
• 14 VVK

Efter lærerforflyttelsesrunden blev der 
opslået følgende lærerstillinger (april – juli):

• 62 Amager
• 59 Indre by / Østerbro
• 42 Nørrebro/ Bispebjerg
• 58 VVK
• 63 Vanløse/Brønshøj

Forflyttelser kunne være klaret lokalt 
indenfor området



Københavns Kommune

Status forflyttede lærer
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Resultat pr. 08.10.2020 – lærere: 
 
Valgte at opsige sin stilling pr. 31.07.2020 - og indgik 
derfor ikke i Forflyttelsesrunden 1 
Er gået på tjenestemandspension pr. 01.08.2020 1 
Har fået arbejde på anden skole end anvist 1 
Forflyttelsen blev annulleret efter placering på grund af 
ledig stilling på skolen 1 
Er ansat på den skole, hvor de blev forflyttet til 6 

 



Københavns Kommune

Omplacering af lærer
• Sæt løbende behov for omplacering på dagsordenen til skoleledermøder. Fokus på lokale og 

smidige løsninger. 

• Orienter området ved konkret behov for omplacering

• HUSK!
• Ingen omplacering af medarbejder med verserende personalesager

• Der skal forsøges lokal omplacering og/eller omplacering på tværs af BUF (på opslåede 
stillinger) på det tidspunkt, hvor udpegningen foretages. Det er vi forpligtet som et 
ansættelsesområde

• Har vi forsøgt at opfylde vores forpligtelse til omplacering ved at afsøge mulighederne lokalt  
og bydækkende – uden held - skal der indstilles til afsked via KS jura. Dette skal dog forinden 
være drøftet med områdechefen. 
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Københavns Kommune

Proces for omplacering af lærere: Hovedelementer

Skole har overtallige 
medarbejdere. Skole 

orienterer og har dialog 
med området

Leder orienter MED om 
behov for omplaceringer. 
MED drøfter  kriterier for 

udpegning

Leder udpeger overtallige 
til omplacering

Leder afholder 
omplaceringssamtale med 

medarbejder (senest 1. 
april)

Medarbejder udarbejder 
CV: Fokus på kompetence, 

opgaver, erfaring

Først forsøges omplaceret i 
eget område. Dernæst 

forsøg på match på 
opslåede ledige stillinger i 

BUF på det tidspunkt, hvor 
udpegning foretages.

A) Medarbejder 
omplaceres til ny stilling 
efter aftale med ny leder 

B) Medarbejder indstilles 
til afsked. Formel 

høringsproces samt 
genplaceringsportal
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Opgørelse af elever, økonomi, medarbejderressourcer – herefter:



Københavns Kommune

Lærerforflyttelser 2020: Børnehaveklasseledere

7 overtallige børnehaveklasseledere:
• 3 Amager
• 4 Nørrebro/Bispebjerg

7 indmeldte stillinger:
• 3 Amager
• 2 Vanløse/Brønshøj
• 2 VVK
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I perioden 1. april – 31. juli blev der opslået 
3 børnehaveklasselederstillinger:

• 2 Indre by/ Østerbro
• 1 Nørrebro/Bispebjerg

Placering af børnehaveklasseledere 
kræver nogle gange, at der ses på 
tværs af områder



Københavns Kommune

Proces for forflyttelse af børnehaveklasseledere

Skole har overtallige 
medarbejdere. Skole 

orienterer og har 
dialog med området

Leder orienter MED 
om behov for 

omplaceringer. MED 
godkender kriterier 

for udpegning

Leder udpeger 
overtallige til 
forflyttelse

Leder afholder 
forflyttelsessamtale 

med medarbejder (jf
tidsplan)

Udfylde skema 1BHøringsperiodeBesøgsrunde og 
prioritering

Forflyttelsesteam: 
Forflyttelse af BH 
klasseleder til ny 

stilling. 
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Opgørelse af elever, økonomi, medarbejderressourcer – herefter:



Københavns Kommune

HUSK:

• KK er et ansættelsesområde, så vi er forpligtet til at undersøge muligheden for 
omplacering i forbindelse med besparelser

• Fokus på ordentlighed i processen og i dialogen. Husk at inddrage MED og TR

• Omplacering af lærere (og andre medarbejdere): BUFs vejledning. Søg råd hos 
området og hos KS jura

• Forflyttelse af BH klasseledere: Opgaveportal om forflyttelse af BH klasseledere –
cirkulære, tidsplan, skemaer. 
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