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INDLEDNING OG BAGGRUND FOR KOMPENDIET
Dette kompendium er en del af indsatsområdet ”Strukturændringer og ledelses-
former” i Skolelederforeningens Nye Initiativer 2011.

Formålet er at identificere og beskrive lokale skolestrukturændringer og nye ledel-
sesformer i kølvandet på skolenedlæggelser og -sammenlægninger efter kommu-
nalreformen i 2007.

Kompendiet vil prøve at afklare og skabe overblik over de begreber og ordninger, 
der bringes i spil i forbindelse med ændringer i de lokale skole- og ledelsesstruk-
turer.

Ændringerne er kortlagt i en slags øjebliksbillede på baggrund af oplysninger fra 
foreningens lokalformænd i landets kommuner. På grund af fortsatte kommunal-
politiske initiativer er kortlægningen dog forbundet med en vis usikkerhed, idet der 
løbende sker ændringer.

Kompendiet indeholder links til relevante bekendtgørelser samt en beskrivelse af 
fokuspunkter i relation til Lederaftalen fra 2008 indgået mellem LC-Lederforum 
og KL. Da det desuden er målet at viderebringe erfaringer og konsekvenser af de 
mange nye ordninger, samt bibringe de lokale afdelinger hjælp og handlemulighe-
der før, under og efter ændringerne, er der links til den eksterne evaluering, der er 
foretaget af skolestrukturændringerne på Lolland og Bornholm.

I en særlig del af kompendiet beskrives – i form af videointerviews – ledelsesformer 
på 5 forskellige typer skoler med en særlig organisering. Skolernes øverste leder  
er blevet interviewet om erfaringerne med den nye ledelsesstruktur, og der er  
valgt skoler, der har virket i den nye organiseringsform i mindst 1 år. Der er ikke et  
særligt fokus på udfordringerne for de enkelte stillingskategorier, men derimod på 
skoleledelsens vilkår generelt.

På foreningens vegne

Næstformand
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KORTLÆGNING AF SKOLESTRUKTURÆNDRINGER

DEFINITIONER

Skolenedlæggelse Undervisningen ophører i bygningerne, og eleverne flyttes til en eller flere andre skoler
Skolesammenlægning Undervisningsstederne opretholdes, og skolerne fortsætter som én skole på flere matrikler 
Fælles ledelse Skolerne er fortsat selvstændige, men deler ledelse

2008  79

2009  25

2010  43

2011  246

2008-2011  393

Antal skoler berørt af skolelukninger

Fig. 1
Skolestrukturændringer 2008-2011

I 2011 ALENE DREJER DET SIG OM I ALT 
246 SKOLER FORDELT PÅ 52 KOMMUNER

• 84 skoler nedlægges (heraf bevares 2 skoler med helt ny elevgruppe)
• 136 skoler sammenlægges til 60 skoler på flere matrikler
• 6 skoler får nedlagt en afdeling på anden matrikel
• 20 skoler bevarer selvstændig status, men får parvis fælles ledelse
• 1 ny skole oprettes (10. kl. skole i Varde)

Samlet set er antallet af folkeskoler pr. 1. august 2011 reduceret med 
157 skoler.

Kilde: Folkeskolen.dk – 17. marts 2011.
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I det nedenstående bringes et overblik over udviklingen i 

antallet af folkeskoler samt hvor mange skoler, der er be-

rørt af strukturændringer.



  

Kilde: Jf. fig. 2.

Fig.3
Udviklingen i antal skoler ekskl. specialskoler, grafisk
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Kilde vedr. tallene fra 1996-2010: Uni·C Statistik & Analyse. Tallene 
fra 2008 stammer fra opgørelse 30/9 2008.

Bemærkning: Specialskoler og efterskoler m.v. er ikke medtaget. Frie 
grundskoler omfatter kun selvejende private skoler. Opdateret 28/3 
2011.

Kilde vedr. tallene fra 2011: Konkret optælling, Skolelederforeningen.

1996 1708 429 2137

1997 1702 435 2137

1998 1701 439 2140

1999 1701 448 2149

2000 1702 450 2152

2001 1692 463 2155

2002 1704 465 2169

2003 1704 470 2174

2004 1672 477 2149

2005 1642 493 2135

2006 1608 504 2112

2007 1598 500 2098

2008 1542 510 2052

2009 1528 507 2035

2010 1510 509 2019

2011  1317   

  Frie  
 Folkeskoler grundskoler I alt

Fig.2
Udviklingen i antal skoler ekskl. specialskoler, tabel



 

REGELSAMLING VEDR. ÆNDRING 
AF SKOLESTRUKTUR
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Foreningens TR-håndbog har en gennemgang af lovgrundlaget og processen ved strukturændringer

De omtalte regler vedr. skolestruktur og ændring heraf beskrives dels i Folkeskoleloven §§ 24 og 24A 
(og § 19 a-i vedr. 10. kl.), dels i en række bekendtgørelser. Bestemmelserne kan hentes her:

a. Folkeskoleloven

b. Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse

Tidsfristen for beslutning om skolenedlæggelse er dog ændret jf. Bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse

c. Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler

Reglerne vedr. skolebestyrelse er dog ændret jf. Bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler

d. Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v.

e. Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder 
erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

ANDEN DOKUMENTATION VEDR. 
STRUKTURÆNDRINGER

a. Evaluering af strukturændringen på Lolland

b. Evaluering af strukturændringen på Bornholm

http://www.skolelederne.org/page.dsp?area=1835
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133039
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=73601
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133038
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24148
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133038
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24582
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132800
http://lolland.dk/Borger/B�rn_og_unge/Folkeskoler/Evaluering_af_skolestruktur.aspx
http://www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=33835


 

POLITISKE FOKUSPUNKTER I RELATION  
TIL LC-LEDEROVERENSKOMSTEN
Når man i en kommune vælger at gennemføre strukturæn-
dringer, er det naturligt, at man også ønsker at se på ledel-
ses-strukturen.

Skolelederforeningen ønsker selvsagt at understøtte til-
tag, der giver bedre ledelse og dermed forhåbentligt også 
bedre skoler. For at sikre, at det bliver forbedringer, er det 
vigtigt, at den lokale skolelederforening søger indflydelse 
på drøftelserne og aftalerne i kommunen gennem dialog 
med de lokale politikere og forvaltningen.

Foreningen mener, at den samlede ledelsesresurse ved 
sammenlægning mv. som minimum skal bevares – ikke 
mindst for at sikre skolens kvalitet. Rationalisering kræ-
ver ledelseskraft, og strukturændringer kan kun gennem-
føres med succes, hvis der står en stærk og kompetent 
ledelse i spidsen.

En velfungerende folkeskole skal være en samlet organi-
satorisk helhed, og en evt. afdelingsopdeling skal være 
præget af overskuelighed og nærhed samt understøtte 
den fælles organisation og det ledelsesmæssige råderum.

Foreningen mener, at antallet af afdelinger bør begræn-
ses, ligesom der bør være korte geografiske afstande mel-
lem afdelingerne. Der skal være en ledelsesperson knyt-
tet til hver afdeling, og strukturændringerne bør også i 
videst muligt omfang respektere lokale hensyn og geogra-
fiske forhold.

I næste afsnit gennemgås de aftaler, der findes ved om-
placeringer og afskedigelser, men en anden problematik 
omkring ledelsesstrukturen er samspillet mellem under-
visningsdelen og SFO-delen på skolen.

LEDERSTILLINGER I INDSKOLINGEN
Aktuelt har Skolelederforeningen en grænsedragnings-
problematik med BUPL, når det gælder overenskomst-
dækningen af mellemledere i indskolingen kombineret 
med dagtilbud/SFO. En problematik, som det ikke i før-
ste omgang lykkedes at løse ved OK11-forhandlingerne.

Derfor blev parterne enige om at videreføre forhandlin-
gerne om præcisering af overenskomstdækningen for så 
vidt angår lederstillinger i indskolingen. Forhandlingerne 
skulle afsluttes inden 1. juli 2011, men det er foreløbigt 
ikke lykkedes at opnå en forhandlingsløsning mellem 
BUPL og LC.

Vi vil derfor melde vores holdning helt klart ud:

Det bør IKKE være til diskussion, hvem der har aftaleret-
ten for afdelingslederne i folkeskolen, men som antydet i 
indledningen, får foreningen henvendelser om kommu-
ner, der agter at ansætte ledere i indskolingen på BUPL’s 
lederoverenskomst.

LC-lederoverenskomsten er en funktionsoverenskomst og 
ikke en uddannelsesoverenskomst. Den handler derfor 
ikke primært om, hvilken uddannelsesbaggrund en leder 
i folkeskolen har, men om hvilke stillinger den dækker. 

I denne sammenhæng betyder det, at vi ikke interesserer 
os for, om det er en lærer eller pædagog, der ansættes, 
men at vedkommende SKAL på LC-LF-overenskomst! 
Den anden diskussion kan vi så tage med de faglige bril-
ler på.

Det betyder altså, at alle stillinger i folkeskolen, der ved-
rører ledelse af undervisning og undervisningspersonale, 
er omfattet af LC-lederoverenskomsten, og at det er LC-
lederforum, der har aftaleretten for disse stillingers løn- 
og ansættelsesvilkår.

Da det ikke er lykkedes med en central afklaring, anser vi 
det for særdeles vigtigt, at forsvaret af vores ret til at over-
enskomstdække lederstillingerne i folkeskolen gennem-
føres i alle led i foreningen, hvorfor der er følgende hen-
stilling til lokalformanden:

Det er af største vigtighed, at du som lokalformand aktivt 
sikrer, at samtlige undervisningslederstillinger i folkesko-
len i din kommune bliver henført til LC’s lederoverens-
komst.

Det kan foregå på mange måder – alt efter den lokale kultur 
og kompetencestruktur – men konkret anbefales:
•	 At	 alle	 medlemmer	 grundigt	 er	 orienteret	 om	 emnet	 
 gennem videresendelse af formandsbrevet, som tid- 
 ligere er sendt til dig, og at de får lejlighed til at drøfte  
 det – fx på et medlemsmøde
•	 At	 emnet	 drøftes	 og	 afklares	 med	 forvaltning/skole- 
 chef – helst inden der opstår en konkret situation
•	 I	arbejder	for,	at	det	allerede	i	stillingsopslaget	præci- 
 seres, at løn og ansættelsesvilkår er i følge overens- 
 komst med LC
•	 At	 den	 lokale	 forening	 –	 i	 tilfælde	 af	 ansættelse	 af	 
 ledere på BUPL-overenskomst – reagerer over for kom- 
 munen med en redegørelse for foreningens synspunkter
•	 At	 foreningen	 centralt	 orienteres	 om	 og	 inddrages	 i	 
 ALLE konkrete sager

Da vi oplever en række kommuner, der går med overvejel-
ser på dette område, og da det ikke er lykkedes med en 
forhandlingsløsning, er vi nødt til at være ekstra skarpe 
på at forsvare vores ret; nemlig at LC-LF-overenskomsten 
dækker disse stillinger.

Jo mere succes, vi har lokalt med at hævde denne ret, jo 
stærkere står vi i forhandlingerne om præcisering af dæk-
ningsområdet. Vigtigheden af din indsats rækker altså ud 
over den lokale betydning.
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Nedenstående gennemgang findes ligeledes i foreningens 
TR-håndbog

Det skal understreges, at gennemgangen er til orientering, 
idet alle opståede sager vedrørende konkrete senioraftaler, 
pensionsrådgivning og andre forhold af indgribende karakter 
i enkelmedlemmers vilkår skal henvises til Skolelederfor-
eningens konsulenter.

NEDLÆGGELSE AF LEDERSTILLINGER
Når en kommune beslutter at ændre skolestrukturen – 
herunder at nedlægge skoler – sker det som regel af øko-
nomiske grunde. Større og færre enheder betyder også 
højere klassekvotienter og dermed kan der drives skole 
med færre medarbejdere, er den bagvedliggende filosofi.  

Erfaringerne indtil nu er, at heller ikke lederne går ram 
forbi, når skolestrukturen ændres. Fx er alle lederstillinger 
i princippet nedlagt, når en kommune lukker samtlige sko-
ler for siden at oprette et færre antal skoler og – ofte – 
et færre antal lederstillinger.  

HVORDAN ER MAN STILLET I DEN SITUATION? 
Ledere i folkeskolen er grundlæggende ansat som enten: 

•	tjenestemænd	 (i	 den	 lukkede	 gruppe	 eller	 kommu- 
 nale), eller på 
•	overenskomst.	

Tjenestemænd
For begge typer tjenestemænd gælder: §12, Bekendtgø-
relse af lov om tjenestemænd ”Inden for sit ansættelses-
område har en tjenestemand pligt til at underkaste sig 
sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang 
og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og 
som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses 
for passende for ham. I samme omfang kan det pålægges 
ham at overtage en anden stilling”. (I det kommunale tje-
nestemandsregulativ er en næsten enslydende formule-
ring).  

Det centrale spørgsmål er selvfølgelig: Hvad er en passende 
stilling? 
Det er retspraksis, der fastlægger rammerne, og p.t. reelt 
en højesteretsdom fra 2007, hvor en skoleleder på en 
lille skole fik Højesterets ord for, at han fik et passende 
job, da Sydals Kommune nedlagde den lille Kegnæs Sko-
le og gjorde ham til afdelingsleder på den større Hørup 
Centralskole. Højesteret begrundede sin dom med to for-
hold: Overflytningen af lederen skete som en konsekvens 
af, at kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med en 
generel udvikling besluttede at nedlægge blandt andet 
Kegnæs Skole, der kun havde 60-70 elever. Desuden var 
stillingen som afdelingsleder på Hørup Centralskole i 
henhold til overenskomsten indplaceret på samme løn-
trin som stillingen som skoleleder på Kegnæs Skole.  

Højesteret har hermed tilsyneladende vægtet princippet 
”Lønnen afspejler ansvaret” frem for titler. Dommen be-
tyder med andre ord, at en passende stilling for en skole-
leder på løntrin 49 med fuld ledelsestid på en mindre 
skole fx kan være en afdelingslederstilling på løntrin 49 
på en større skole med eksempelvis 1/3 ledelsestid, eller 
en mellemlederstilling på løntrin 49 på forvaltningen.  

Rådighedsløn 
Hvis der – i tilfælde af stillingsnedlæggelse – ikke anvises 
en passende stilling inden for ansættelsesområdet, så af-
skediges tjenestemanden med 3 års rådighedsløn og 
overgår derefter til aktuel pension. Dette gælder for tjene-
stemænd ansat i deres nuværende stilling efter d. 1. juli 
1969 eller senere. For tjenestemænd i den lukkede grup-
pe bortfalder rådighedsløn, når man fylder 65 år. I perio-
den med rådighedsløn har man fortsat pligt til at træde 
ind i en passende stilling.  

Overenskomstansatte 
Ved stillingsnedlæggelser kan der varsles afsked af over-
enskomstansatte med gældende varsel med henvisning 
til arbejdsmangel. Der foretages altid organisationshøring 
efter gældende regler (LC-Lederforum har 3 uger til at 
anmode om en forhandling, såfremt opsigelsesgrundla-
get vurderes som usagligt).  

Overenskomstansatte er omfattet af §2 i funktionærlovens 
bestemmelser om opsigelsesvarsler:  
”Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst:

1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang 
i de første 6 måneder efter ansættelsen, 
2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds ud-
gang efter 6 måneders ansættelse. 
Stk. 3. Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 
måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 må-
neder”.  

Derudover gælder jfr. samme lovs §2a: 
”2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt be-
skæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsi-
ges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden ud-
rede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 
måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke 
anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil 
oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved 
fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejds-
giveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågælden-
de pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fra-
trædelsesgodtgørelsen”. 

Principper ved afsked på grund af bortfald af stillinger 
Foreningen anbefaler, at der ved reduktion i antallet af 
lederstillinger, der involverer hele kommunens skolevæ-
sen, indledes forhandlinger med kommunen med hen-

http://www.skolelederne.org/page.dsp?area=1835


   

blik på at skabe tryghed, åbenhed og forudsigelighed un-
dervejs i processen.  

Der kan med fordel sigtes efter to aftaler – en for øverste 
ledere og en for øvrige ledere (mellemledere). Når der 
skabes helt nye enheder, er det væsentligt, at øverste le-
der er ”på plads” inden øvrige ledere placeres.  

Inspiration 
Som inspiration nedenfor er de to aftaler, som den lokale 
skolelederforening i Aabenraa – i samarbejde med for-
eningen – har fået med kommunen:  

Principper for afskedigelse og forflyttelser af skoleinspek-
tører ved Aabenraa kommunes skolevæsen i forbindelse 
med kommende strukturændringer: 

•	Kommunen	afklarer	stillingsbehovet	for	lederområdet	 
 og udarbejder en tidsplan for forflyttelses og afskedi- 
 gelsesprocessen.
•	Overskydende	ledere	på	grund	af	ændret	skolestruk- 
 tur/ skolenedlæggelser forflyttes før stillingsopslag.  
•	Der	opslås	ikke	stillinger	før	det	er	aftalt	med	Skole- 
 lederforeningen. Der konstitueres i overgangsperioden 
 (fra udmelding af ønsket om ændret struktur til ikraft- 
 trædelse).
•	Hvis	det	ikke	er	muligt	at	placere	alle	overflødige	 
 ledere i passende stillinger, udarbejder Kommunen  
 en indstilling om hvem, der skal på senioraftale,  
 rådighedsløn eller afskediges. Tilbuddet om senior- 
 aftale, rådighedsløn kan tilbydes til andre end de 
 implicerede skoleledere. Der kan foregå lederrokade.  
 Forslaget fremlægges for Skolelederforeningen inden  
 indstillingen færdiggøres. Indstillingen tager udgangs- 
 punkt i faglige forhold samt menneskelige hensyn.
•	Alle	overskydende	ledere	indkaldes	til	et	orienterende		
 møde.
•	Når	skolestrukturen/skolenedlæggelser	er	besluttet	–	 
 opslås ledige lederstillinger internt. De overflødige 
 skoleledere kan ønske de respektive ledige lederstillinger.
•	Øverste	skoleleder	på	de	skoler,	der	har	opslået	en	 
 intern skolelederstilling / Kommunen/ Skoleleder-
 foreningens formand (som bisidder) gennemgår an- 
 søgningerne til de ledige stillinger. 
•	Kommunen	udarbejder	forslag	til	forflyttelsesplan.
•	De	respektive	skoleledere,	der	ansøger,	indkaldes	af		
 Kommunen til partshøring. I mødet deltager lederne 
 på de ansøgende skoler og Skolelederforeningens for- 
 mand.
•	Kommunen	beslutter	og	forelægger	den	endelige	 
 forflyttelse for Skolelederforeningens formand.
•	Herefter	kan	lederstillinger	opslås	eksternt.
•	Principperne	er	gældende	fra	1.	august	2010	og	er		
 gældende til 31.7.2012, men kan dog opsiges af 
 begge parter med 3 måneders varsel i aftaleperioden.
•	Principperne	skal	i	øvrigt	genforhandles	senest	3	må-	
 neder før udløb. 

Principper for afskedigelse og forflyttelser af viceskolein-
spektører og afdelingsledere ved Aabenraa kommunes 
skolevæsen i forbindelse med kommende strukturæn-
dringer: 

•	Kommunen	afklarer	stillingsbehovet	for	lederområdet		
 og udarbejder en tidsplan for forflyttelses- og afskedi- 
 gelsesprocessen.
•	Overskydende	ledere	på	grund	af	ændret	skolestruktur		
 / skolenedlæggelser forflyttes før stillingsopslag. 
•	Der	opslås	ikke	stillinger	før	det	er	aftalt	med	Skole- 
 lederforeningen. Der konstitueres i overgangsperioden 
 (fra udmelding af ønsket om ændret struktur til ikraft- 
 trædelse).
•	Hvis	det	ikke	er	muligt	at	placere	alle	overflødige	
 ledere i passende stillinger, udarbejder Kommunen en 
 indstilling om hvem, der skal på senioraftale, rådig- 
 hedsløn eller afskediges. Tilbuddet om senioraftale, 
 rådighedsløn kan tilbydes til andre end de implicerede  
 skoleledere. Der kan foregå lederrokade. Forslaget 
 fremlægges for Skolelederforeningen inden indstillin- 
 gen færdiggøres. Indstillingen tager udgangspunkt i 
 faglige forhold samt menneskelige hensyn.
•	Alle	overskydende	ledere	indkaldes	til	et	orienterende		
 møde.
•	Når	skolestrukturen/skolenedlæggelser	er	besluttet	–	 
 opslås ledige lederstillinger internt. De overflødige 
 skoleledere kan ønske de respektive ledige lederstillinger.
•	Øverste	skoleleder	på	de	skoler,	der	har	opslået	en	
 intern skolelederstilling / Kommunen / Skoleleder- 
 foreningens  
 formand (som bisidder) gennemgår ansøgningerne til  
 de ledige stillinger. De udarbejder forslag til forflyttelser.
•	De	respektive	skoleledere,	der	ansøger,	indkaldes	af		
 Kommunen til partshøring. I mødet deltager lederne  
 på de ansøgende skoler og Skolelederforeningens for 
 mand.
•	Kommunen,	de	ansøgende	skolers	ledere	og	Skole- 
 lederforeningens formand beslutter den endelige for- 
 flyttelse.
•	Herefter	kan	lederstillinger	opslås	eksternt.
•	Principperne	er	gældende	fra	1.	august	2010	og	er		
 gældende til 31.7.2012, men kan dog opsiges af begge  
 parter med 3 måneders varsel i aftaleperioden.
•	Principperne	skal	i	øvrigt	genforhandles	senest	3	må-	
 neder før udløb. 

SENIORAFTALER 
Muligheder i Rammeaftale om seniorpolitik:  

1. Seniorstillinger 
Fastholdelseselementerne i seniorstillingen kan bestå af: 

•	udligningstillæg	
•	bevarelse	af	pensionsrettigheder	eller	pensionsforbed- 
 ringer 
•	fastholdelsesbonus	
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Seniorstillinger er møntet på den situation, hvor en med-
arbejder ønskes fastholdt på arbejdspladsen fx i en min-
dre belastende stilling, indtil vedkommende fratræder fx 
for at gå på efterløn eller pension. Seniorstillinger kan op-
rettes og aftales for medarbejdere fra deres 52. år. Se-
niorstillinger kan i øvrigt aftales i kombination med fra-
trædelsesordninger. Der kan helt eller delvist aftales et 
udligningstillæg, hvis lønnen i seniorstillingen er lavere 
end i den hidtidige stilling fx som følge af nedsat arbejds-
tid. Den ansatte har dog under alle omstændigheder ret 
til at få beregnet/indbetalt pension efter den hidtidige løn 
og beskæftigelsesgrad.

2. Fratrædelsesordninger 
En fratrædelsesordning kan bestå af

•	fratrædelsesgodtgørelse
•	pensionsforbedring
•	tjenestefri	med	sædvanlig	løn	

Fratrædelsesordninger kan anvendes, hvor der er behov 
for frivillig fratræden i forbindelse med budgetreduktio-
ner/personaletilpasninger, men kan også anvendes i fast-
holdelses-øjemed, fx. således at ansættelse til minimum 
en bestemt alder udløser fratrædelses-godtgørelse, pen-
sionsforbedring og/eller tjenestefri med sædvanlig løn. 
Der kan aftales en godtgørelse på indtil 6 måneders løn. 
Godtgørelsen ydes ved siden af eventuel fratrædelses-

godtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Der kan aftales 
op til 4 års ekstraordinær pensionsalder til tjeneste-
mænd, der går på aldersbetinget førtidspension, for så 
vidt de er fyldt 60 år, men ikke 65 år. I forhold hertil kan 
der også aftales en hel eller delvis reduktion af / kompen-
sation for førtidspensionsfradraget. Der kan aftales op til 
4 års ekstraordinær pensionsbidrag til ikke-tjeneste-
mænd, der er fyldt 60 år, og som selv siger op. Der kan 
aftales op til 6 måneders tjenestefrihed med sædvanlig 
løn til ikke-tjenestemænd.  

Andre muligheder: 
Ledere, der afskediges, tilbydes udtalelser, referencer el-
ler evt. ledige lærerjobs i kommunen.  

Bemærk, at en ”tilbagevenden” til en lærerstilling indebæ-
rer, at man aflønnes som lærer på de almindelige overens-
komstvilkår: Grundløntrin 30+3000. Dertil kommer efter 4, 
8 og 12 år centrale K-trin – Slutløn trin 39+10.000 kr.

Man har altså ikke krav på at blive ansat som lærer på 
personlig ordning (protokollat 2 i Overenskomst for læ-
rere m.fl.), hvor slutlønnen er trin 42+13.000. Heller 
ikke fordi man forlod et lønforløb i den personlige ordning 
i sin tid for at blive leder, og heller ikke fordi man er tje-
nestemand i den lukkede gruppe.
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ÆNDREDE LEDELSESFORMER: VIDEOINTERVIEWS 
MED 5 SKOLELEDERE PÅ FORSKELLIGE SKOLETYPER 
Vi har valgt 5 skoler, som alle er karakteriseret ved, at der har været ledelse på flere lokaliteter gennem mindst et år. 
De 5 valgte skoler er:

I. BØRNE- OG UNGESKOLEN
Skoleleder Preben Skov Christensen, Give Skole (tlf. 76 81 36 00, mobil 24 60 34 32, E-mail: prsch@vejle.dk). 

Give Skole har 660 elever og 85 medarbejdere, der er fordelt i to bygningskomplekser, som huser hhv. 0. kl. til 6. 
kl. og 7. kl. til 9. kl. Der er alderssvarende specialklasser på begge afdelinger. Skolen modtager elever efter 6. kl. 
fra tre andre skoler. Der er tilknyttet en skolefritidsordning for elever til og med 3. kl. (SFOI) og en fritidsklub fra 
4.-6. kl. (SFOII). Skolen ledes af et ledelsesteam bestående skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder, ledende 
pædagog (SFO leder), 2 afdelingsledere tilknyttet SFO’en, en teknisk serviceleder samt en sekretariatsleder. 

II. LANDSBYORDNINGEN
Skoleleder Anna Marie Nør Hansen, Hou Skole, (tlf. 99 31 78 86, E-mail: amnh-kultur@aalborg.dk). 

Hou Skole har 93 elever fra 0.-6.klasse, 25 børnehavebørn og 30 ansatte. Skolen fungerer som landsbyordning 
dvs. en kombination af børnehave, skole og fritidsordning (i Ålborg kaldet Dus-ordning). Skolen fungerer endvidere 
som ét af Aalborg kommunes specialpædagogiske tilbud. Børnehaven optager børn fra 3-årsalderen og er samtidig 
gæstedagpleje for børn fra 2¾ år. Dus-ordning 1 optager børn til og med 3 klasse, og Dus-ordning 2 er for 4. og 5. 
klasse. Skolen ledes af et lokalt ledelsesteam, bestående af skoleleder, viceskoleleder og DUS-leder. Alle er tillagt 
undervisning/tilsynstid. 

VIDEO 1 
I. BØRNE- OG UNGESKOLEN

VIDEO 2 
II. LANDSBYORDNINGEN
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III. DISTRIKTSLEDELSE
 
Skoleleder Per Arndal; Paradisbakkeskolen, (tlf. 53 92 33 43, E-mail: per.arndal@brk.dk). 

Paradisbakkeskolen har ca. 800 elever og 100 ansatte i skole, SFO, teknisk service, rengøring og administration. 
Det er en distriktsskole bestående af to afdelingsskoler (Nexø og Svaneke) og en SFO. Afdeling Svaneke er et-spo-
ret og har elever fra 0. til og med 6. klasse. Afdeling Nexø er to-/tresporet og har elever fra 0. til og med 9. klasse. 
Afdelingen har yderligere tre modtageklasser. Ledelsen i Paradisbakkeskolen består af en distriktsskoleleder, som 
er øverste ansvarlig for hele distriktet, to afdelingsskoleledere, som har det daglige ansvar for hver deres afdelings-
skole, hertil kommer to tværgående afdelingsledere. Skolen har også tilknyttet en SFO, som har egen leder og tre 
afdelingsledere. En tidligere skoleafdeling i Bodilsker er lukket pr. 1. august 2011.   

IV. DEN AFDELINGSOPDELTE SKOLE MED FÆLLESLEDELSE
Skoleleder Torben Folke Månsson, Langebækskolen (tlf. 55 36 46 75, E-mail: tfm@vordingborg.dk). 

Langebækskolen har 630 elever og 108 ansatte. Skolen er placeret på tre matrikler med otte kilometer mellem 
hver. Skolen er organiseret med tre skoleafdelinger for indskoling/mellemtrin, en skoleafdeling for udskoling, tre 
SFO-er og en samlet serviceafdeling. Langebækskolen ledes af et ledelsesteam bestående af en skoleleder, fire af-
delingsledere for skoledelen, tre SFO-ledere og en serviceleder. Lederteamet arbejder med direkte ledelse af de 
enkelte afdelinger samt fælles ledelse indenfor 24 specifikke ansvarsområder, der dækker hele skolen. Personalet 
er tilknyttet de enkelte afdelinger, men der løses opgaver på flere matrikler i form af undervisning samt stabsfunk-
tioner indenfor IT, pædagogisk læringscenter, læsevejledning og praktikvejledning. Skolens lærere samarbejder 
dels i lokale teams dels i fagudvalg på tværs af afdelingerne. Administrativt arbejdes i stabsfunktioner på alle områder.

VIDEO 3 
III. STORSKOLEN

VIDEO 4 
IV. DEN AFDELINGSOPDELTE 
SKOLE MED FÆLLESLEDELSE
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VIDEO 3 
V. STORSKOLEN

V. STORSKOLEN
Skoleleder Palle Kristensen, Brøndby Strand Skole (tlf. 43 28 29 90, E-mail: pak@brondby.dk). 

Brøndby Strand Skole har 1400 elever og 180 ansatte. Skolen er en fusion mellem tre skoler, og den nye struktur 
indebærer, at alle elever i området samles på én skole beliggende på to matrikler: Indskolingsafdelingen fra 0.-3. 
klasse med SFO 1 bor på den ene, mens mellemtrinnet og udskolingen fra 4.-9. klasse med SFO 2 og klub er sam-
men på den anden. Skolen ledes af et ledelsesteam bestående af skoleleder, viceskoleleder, 2 afdelingsledere samt 
en administrativ leder. Hertil kommer SFO-leder (SFO 1) samt SFO-souschef (SFO 2). I dagligdagen arbejder vice-
skoleleder og en afdelingsleder i indskolingsafdelingen, og skoleleder og den anden afdelingsleder i mellemtrin og 
udskoling, dvs. ledelsesteamet er fordelt på hver sin matrikel.
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