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Om bekendtgørelse nr.804 af 6. dec. 1991 om tjenestefrihed og 
nedsat tjenestetid for folkeskolens tjenestemænd m.fl. (Gælder 
kun for »den lukkede gruppe«) 
Hermed følger Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 6. december 1991 om 
tjenestefrihed og nedsat tjenestetid for folkeskolens tjenestemænd m.fl. 
Bekendtgørelsen erstatter Undervisningsministeriets cirkulære af 22. juni 1976 om tjenestefrihed og nedsat 
tjenestetid for folkeskolens tjenestemænd m.fl. 
Ud over sammenskrivning af det hidtidige cirkulære og de efterfølgende ændringscirkulærer er en række 
bestemmelser omformuleret for at tydeliggøre dem. 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

Ad §1, §2 og §15, stk.1 

Bestemelserne indebærer, at det er ansættelsesmyndigheden, der har kompetencen til at behandle 
ansøgninger om tjenestefrihed uden løn også ud over 3 år uden forelæggelse for Undervisningsministeriet. 

Specielt ad §1, stk.2 

Der henvises p.t. til kapitlerne 2, 3 og 4 i Undervisningsministeriets cirkulære af 5. december 1989 om 
lønanciennitet for folkeskolens tjenestemænd. 

Specielt ad §1, stk.3 

Finansministeriet træffer afgørelsen i disse sager. 

Specielt ad §2 

Der henvises p.t. til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til 
tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål og Finansministeriets tilhørende cirkulære af 3. juli 
1991. 
Undervisningsministeriet gør i den forbindelse opmærksom på, at tjenestemænd i folkeskolen, der ansættes 
som lærere ved Euro-paskolerne, er omfattet af Finansministeriets bekendtgørelse af 3. juli 1991 om ret for 
tjenestemænd til ikke-tidsbegrænset tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, og dermed har 
ret til tjenestefrihed i hele den periode, for tiden i alt 9 år, de pågældende kan være ansat ved 
Europaskolerne. 

Ad §3 

Der henvises p.t. til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 om tjenestefrihed og 
lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign., som ændret ved Finansministeriets 
bekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1987, og samme ministeriums cirkulære af 25. november 1985 om 
tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte i staten m.v., der varetager ombud o.lign. 

Ad §4 

Der henvises p.t. til Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsens cirkulære nr. 53 af 18. marts 1968 
om tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser. 

Ad §5, stk.1 

Der henvises p.t. til lov nr. 410 af 6. juni 1991 om uddannelse af lærere til folkeskolen. 
Der henvises endvidere p.t. til Undervisningsministeriets cirkulære af 17. marts 1986 om nedsættelse af det 
pligtige timetal for lærere i folkeskolen ved deltagelse i videre uddannelse og følgeskrivelsen hertil af 17. 
marts 1986. 

Ad §5, stk.2 

Det er ligeledes ansættelsesmyndigheden, der - i forbindelse med behandlingen af deltidsansattes 
ansøgninger om tjenestefrihed til videreuddannelse - tager stilling til aflønningen af de deltidsansatte i 
kursusperioden. 
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Er det i tilslutning til godkendelse af tjenestefrihed til videreuddannelse for en deltidsansat tilrettelagt, at den 
deltidsansatte tillægges fuld tid, regnes fuldtidsbeskæftigelsen allerede fra starten af kursusperioden. 

Ad §6 

Der henvises p.t. til Finansministeriets cirkulære af 24. august 1981 om vilkår for tjenestefrihed til 
organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, som ændret ved 
Finansministeriets cirkulære af 3. juni 1987 om virkningerne af arbejdstidsforkortelsen for tjenestefrihed uden 
lønafkortning til visse former for organisationsarbejde, og Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 19. 
juli 1985 om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for folkeskolens tjenestemænd. 

Ad §7 

Der henvises p.t. til Finansministeriets cirkulære af 3. juni 1991 om tjenestefrihed for ansatte i staten, 
folkeskolen og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge. Der er ikke tale om en ret til 
tjenestefrihed, men det henstilles - for at efterleve intentionerne i lovbekendtgørelse nr. 817 af 6. december 
1990 om social bistand - at der i fornødent omfang ydes tjenestefrihed uden løn eller nedsat arbejdstid til 
pasning af alvorligt syge børn og slægtninge. 

Ad §8, stk.2 

Der henvises p.t. til Undervisnings- og Forskningsministeriets cirkulære af 19. juli 1990 om jubilæumsgratiale 
til personale i folkeskolens tjeneste. 

Ad §9, stk.1 

Der henvises p.t. til Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 5. maj 1977 om deltidsbeskæftigelse af 
folkeskolens tjenestemænd m.fl. 

Ad §9, stk.2 

Der henvises p.t. til Undervisningsministeriets cirkulære af 28. april 1978 om kombinationsbeskæftigelse for 
folkeskolens tjenestemænd og følgeskrivelsen hertil af 1. maj 1978 og til aftale af 8. maj 1979 om 
kombinationsbeskæftigelse for folkeskolens tjenestemænd som fagkonsulent i Undervisningsministeriet, 
direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v. 

Ad §10, stk.3 

Der henvises p.t. til lovbekendtgørelse nr. 193 af 20. marts 1990 om delpension. 

Ad §11, stk.2 

Der henvises p.t. til § 2, stk. 2 og 3, i Undervisningsministeriets cirkulære af 5. december 1989 om 
lønanciennitet for folkeskolens tjenestemænd. 

Ad §13 

Der henvises p.t. til Undervisningsministeriets cirkulære af 19. april 1974 om forhold i forbindelse med 
sygdom for folkeskolens tjenestemænd som ændret ved Undervisnings- og Forskningsministeriets cirkulærer 
af 19. februar 1991 og 10. april 1991. 


