
Aftale vedr. forflyttelse af herere og børnehaveklasseledere i
Struer Kommune

Vestjysk Lrerforening og Struer Kommune er enige om en aftale, hvor der kan ske forflyttelse af
1rere og børnehaveklasseledere, nâr der ikke 1ngere kan findes beskftige1se pa den pàgdendes
skole.

Mãlet er at forflyttelser sker ved frivillighed.

I forbindelse med p1anlgningen af et nyt skoleâr udarbejdes en foreløbig ressourceopgorelse, som
angiver, hvilke skoler der har overtallige 1rere, og hvilke skoler der mangler lrere.

Inden udgangen af marts máned kan interesserede lrere tilkendegive onske om frivillig
forflyttelse. Dette skal ske ved henvendelse til Afdelingslederen for administrative opgaver. ønsker
kan altsà fremsendes uden om egen leder, og den frivillige forflyttelsesrunde hândteres helt frem til
afgørelsen fra centralt niveau.

Ved frivillig forflyttelse bevares erhvervet ansatte1sesanciennitet.

Hvis forflyttelser ikke kan ske ved frivillighed, foretager skolelederne ved de skoler, der har
overtallige rere, en udv1gelse med skyldig hensyntagen til skolebestyrelsens vedtagne
principper for arbejdstilrettelggeIsen pa skolen, samt retningslinjer for afskedigelse og forfiyttelse
vedtaget i det lokale MED-udvaig.

Berørte ansatte gives mulighed for at udtale sig til den konkrete afgørelse, og der sikres mulighed
for lrerforeningens deltagelse i den samtale, der finder sted.

Aftalen er g1dende fra 1. januar 2013 og kan opsiges afbegge parter med 3 màneders varsel.

.1. Bilag KL notat.

20. februar 2013

ørn omsen Torben Voss
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Uberettiget varsling af afskedigelser

I forIigsmanden mg1ingsforslag af II maj 1995 pa b-rercmrâdet blev

det pkt, 20.3 anført1 at “Korrimunemes Landsforenirig vii beavare en kon

kret henvendelse fra Lrernes Centralorganisation vedrarende uberettiget

varsllng of afskadigelsen positivt’.

I forLstte1se berafhar Lrernes Ceora1organisation skiftIigt tilkendegi

vet sine betragtninger,

I denne anlednLng sb-I man hçcmed frernkornrne med Kominunernes

Landsfoenings hoidning til prob1emsil1ingen.

Det er Konimunemes Landsfore±gs opfattelse, at en opsigelse kun er

sagligt begrundet. hvs darer et konkret og sagligt grundlag for afskedige1

sen til stede pa det tidspunkt hvor der trffes bestutning om afsked.

Hvis en afkcd finder sled fr kommunen med tiltrakkeIig sikkerhed kan

konstatere, om der or grundlag for den, vii afskedigelsen derfor, efter Kotn

munernes LandsforenIrigs opfattelse, ikke vre rimeligt begrundet.

Scm eksernpet p afskedigelser, scm after Konununernes Landaforenings

opfattelse ikke er konkret og sagligt begrundet, kan nvnes usikkerhed

omkring personalebehovet p grund af igangvmrertde overvejetser cm n

dring I komrnunens serviceniveau pa skoteomrâdet.

Dot or endyidere Konanunernes Landsforenings opfattelse, at kommunen

bar en ptigt LII at søge at omplacere en rer lii en anden sb-b i den situa

Lion, hvor der ikke b-ngere Iran [hides beskftigetse for pâg[dende 1rer

ved den skobe vedkommende hidtiI har undervist pa.
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