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BILAG 

Orlovspolitik for folkeskolernes behandling af ansøgninger fra 
lærere m.fl. om orlov. 

 
GRUNDLAG. 

Sønderborg Kommune ser muligheder i at bevilge orlov til medarbejderne ud fra en individuel vurdering. Det 
er den nærmeste leder, der bevilger, og dermed tager stilling til vilkårene i forbindelse med orloven, og som 
efterfølgende har ansvaret for medarbejderens tilbagevenden fra orlov.  

 Orlov bevilges af og fra den enkelte skole. Det er skolens opgave på forhånd, at vurdere 

konsekvenserne af en orlovsbevilling, ligesom tilbagevenden fra orlov sker til den bevilgende 

skole. Orlov bevilges almindeligvis for ét år. Orlovsadministrationen ligger på skolerne. 

 

ADMINISTRATION 

 Ønske om orlov fremsættes skriftligt af ansøgeren over for skolens leder, der tager stilling til 

ansøgningen og imødekommer ansøgningen eller afslår denne. 

 Skolelederen udfærdiger skrivelse til orlovsansøger vedr. afslag eller bevilling af orlov. 

 Orlovsansøgeren kan ikke påregne at kunne vende tilbage til en stilling i orlovsperioden. En 

eventuel ansøgning om en stilling eller et vikariat på en arbejdsplads i Sønderborg Kommune i 

orlovsperioden behandles af ansættende arbejdsplads på lige fod med andre ansøgninger.  

 Orlovsansøgeren skal, senest 1. april forud for næste skoleårs start, give skriftlig besked om 

tilbagevenden til stillingen. Sker det ikke, betragtes det som en opsigelse. 

Forslag til bevillingsskrivelse: 

XX-skolen har bevilget dig orlov uden løn i perioden fra den xx.xx.xxxx til og med den 

xx.xx.xxxx. 

 

I orlovsperioden optjener du ikke anciennitet i forhold til løn og jubilæum, ligesom vi ikke 

indbetaler til pensionsordningen. 

 

Senest den 1. april xxxx skal du give skriftlig besked til XX-skolen om, hvorvidt du ønsker 

at vende tilbage til en stilling ved XX-skolen. Overholdes denne tidsfrist ikke, betragter vi 

det som en opsigelse. 
 
I orlovsperioden kan du ikke påregne at kunne vende tilbage til en fast stilling ved 
folkeskolerne i Sønderborg. En ansøgning til en ledig stilling/vikariat i orlovsperioden, 
behandles på lige fod med andre ansøgninger. 

 


