
Karsten Holm Jensen 
Ladbyvej 163 
5300 Kerteminde      

Odense, den 24. april 2020 

Cpr.nr. 130555-zzzz 

Afskedsbrev 

I brev om partshøring af den 31. marts 2020 skrev vi til dig, at du kunne forvente at blive opsagt fra din stilling 
som skoleleder ved FGU FYN. 

Der er samtidig i brevet nærmere gjort rede for de konkrete omstændigheder og du fik samtidig mulighed for 
at komme med dine bemærkninger i sagen, inden vi træffer endelig afgørelse om afsked. 

Vi har modtaget høringssvar fra dig d. 21. april 2020. Svar på dine indsigelser har du fået på mødet d. 24. april 
2020. 

Vi træffer dog afgørelse på det foreliggende grundlag og med følgende begrundelse, at året 2020 bliver et øko-
nomisk dårligt år og der er budgetteret med et underskud. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til antal-
let af kommende årselever og dermed den forventede aktivitet.  

Den usikre økonomiske situation gør, at vi har tilpasset organisationen af flere omgange, hvilket betyder færre 
medarbejdere i institutionen. Derfor er vi ligeledes nødt til at tilpasse ledergruppen efter den faldende ledel-
sesmæssige opgave. 
På baggrund heraf påtænker vi at lave en rokade i ledergruppen.  

Derfor opsiger vi dig med dette brev fra din stilling som skoleleder med virkning fra den 1. november 2020. 

Da du, på det tidspunkt, hvor du fratræder din stilling ved FGU FYN, har været ansat 17 år, har du efter Funkti-
onærloven § 2a ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen vil 
blive udbetalt samtidig med din sidste lønudbetaling. 

Du fritstilles med virkning fra d. 24. april 2020 og indtil ophørsdatoen. 

Vilkår for fritstillingen:  
Lønnen vil blive afregnet efter hidtidig praksis indtil d. 31. oktober 2020. Restferie optjent i 2018 samt hoved-
ferien, 3 uger, optjent i 2019 anses for værende afholdt i opsigelsesperioden.  

I opsigelsesperioden skal du ikke stå til rådighed for FGU FYN. 

Hvis du tiltræder en ny stilling inden opsigelsesperiodens udløb, skal FGU FYN straks have meddelelse herom. I 
de 3 første måneder af opsigelsesperioden vil din løn blive betalt på sædvanlig vis jf. Funktionærloven. Heref-
ter vil lønindtægten fra andet arbejde i opsigelsesperioden blive modregnet ved lønudbetalinger herfra.  

Der vil blive optjent sædvanlig feriegodtgørelse for de måneder, hvor du ikke har anden lønindtægt. For den 
del af opsigelsesperioden, hvor du har anden lønindtægt, vil du kun optjene feriegodtgørelse for den del af 
lønnen, der overstiger lønnen i dit nye arbejde.  

Ferie vil blive afregnet til FerieKonto i overensstemmelse med ferielovens regler. Det samme gælder for de fe-
riedage, der er optjent i 2020. 

For de særlige feriedage, du ikke har afviklet samt de særlige feriedage, der er optjent i 2019 og 2020, vil du få 
udbetalt en kontant godtgørelse, når du fratræder. 



 
 

 

Du bedes aflevere dine nøgler nu og i forbindelse med din fratræden bedes du aflevere telefon, computer med 
videre. 
 
Afslutningsvis vil vi beklage, at vi har fundet dette skridt nødvendigt.  
 
Vi har samtidigt orienteret: 

Uddannelseslederne 
Snaregade 10A 
1205 København K 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Gitte Lykkehus 
Rektor 
Direkte tlf. 21491746 
E-mail: gly@fgufyn.dk 


