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Hvad er diskretionær afsked?  
 
Som tjenestemand kan man komme i den ubehagelige situation, at arbejdsgiveren er 
utilfreds med det arbejde, man udfører. I nogle tilfælde fører en sådan utilfredshed til, at 
man bliver afskediget.  
Hvis en tjenestemand afskediges af en årsag, som ikke kan lægges tjenestemanden selv til 
last, som tjenesteforseelse, er tjenestemanden berettiget til pension fra det tidspunkt, hvor 
stillingen fratrædes. Det er dog en betingelse, at man har været ansat i en tjenestemands-
stilling i 10 fulde år. En sådan afskedigelse kaldes en diskretionær afskedigelse – eller frit 
oversat: en skønsmæssigt begrundet afskedigelse.  
 
Du skal aldrig lade arbejdsgiveren tilskynde dig til selv at søge din afsked. Hvis du selv søger 
din afsked, vil din pension blive opsat. Det betyder, at du først kan få den udbetalt, når din 
alder eller evt. helbredstilstand berettiger dig til det. Kontakt altid Danmarks Lærerforening, 
hvis du af arbejdsgiveren bliver opfordret til at søge afsked. Du skal altid rette din hen-
vendelse til Fjordkredsen, hvis det ikke drejer sig om en sag, som i forvejen behandles i 
hovedforeningen.  
 

Så stor bliver din pension 
 
På vedlagte skemaer har Fjordkredsen beregnet, hvad du kan forvente at få i pension, hvis 
du afskediges diskretionært.  
 
Beregningen er en medlemsservice – ikke en garanti for at du faktisk vil oppebære denne 
pension. Det er kun din kommunale arbejdsgiver, som har kompetencen til at fastsætte 
pensionen. Derfor er det altid sikrest at få bekræftet foreningens beregninger der.  
 

Sådan læser du skemaerne 
 
Beregningsskemaet er opdelt i tre dele. I øverste del står oplysninger, du selv har sendt ind 
til os. Mellemste del vedrører forudsætningerne for beregningen. Nederste del er selve 
pensionsberegningen.  
 
Pensionsalder er afgørende for pensionens størrelse. Jo højere pensionsalder, des større 
pension. Den pensionsalder, som står på skemaet, har foreningen beregnet på grundlag af 
de oplysninger, du selv har indsendt. Det vil normalt sige opgørelsen af din pensionsalder fra 
tjenestemandspension.dk pr. en bestemt dato, som er angivet på opgørelsen. Hertil har 
foreningen lagt den pensionsalder, du optjener fra dette tidspunkt og frem til afskedigelsen. 
Foreningens beregninger af pensionslader er kun korrekte, hvis du har sendt fuldstændige 
oplysninger om tjenestefrihedsperioder og beskæftigelsesgrad i hele tidsrummet fra 
arbejdsgiverens opgørelse og frem til fratrædelsestidspunktet.  
 
Løntrin har også betydning for pensionens størrelse. Fjordkredsen tager normalt løntrinnet 
fra de lønsedler, som du har indsendt.  
 
Aldersbetinget tillæg gives til alle tjenestemandspensionister, som ikke anået 
folkepensionsalderen. Derefter falder dette tillæg væk.  
 
Førtidsreduktion. Der er ingen førtidsreduktion ved diskretionær afsked.  
 
 



Det råder foreningen dig til at gøre 
 
Du bør aldrig handle på egen hånd, når du trues af en diskretionær afskedigelse. Du skal altid 
søge rådgivning i Danmarks Lærerforening. Sager vedrørende uansøgt afsked behandles altid 
af hovedforeningen, men hvis du henvender dig for første gang skal din henvendelse gå via 
Fjordkredsen.  
 

Ferie og seniordage 
 
Ved fuldtidsbeskæftigelse optjener man 18,50 ferietimer pr. måned. Det svarer til en årlig 
optjening på 222 timer, svarende til 5 uger plus 6. ferieuge.  
 
For lærere i folkeskolen i Ringkøbing-Skjern er de 5 ugers ferie placeret med 4 uger i juli og 
med én uge i uge 42. Sommeren 2020 er dog et kort ferieafviklingsår med overgang til den 
nye ferielov. Ferieåret strækker sig fra d. 1-5-20 til 31-8-20, hvorefter den nye ferieaftale 
træder i kraft. Der ligger fortsat 4 ugers frihed i juli måned, men d. 6. til d. 9. juli er 0-dage 
(aftales lokalt mht optjeningen til disse), og fra d. 10. juli og resten af juli måned er det 
feriedage. 
Feriedage, som du ikke har afviklet ved fratrædelsen, har du til gode.  
 

Når du fratræder, får du løn for de feriedage fra 6. ferieuge, som ikke er afviklet.  
Ikke afholdte seniordage udbetales i forbindelse med fratrædelse. 
 

Arbejdsløshedsdagpenge 
 
Hvis du bliver ledig, når du fratræder, og hvis du er medlem af Lærernes A-kasse, bør du selv 
søge rådgivning der, inden du fratræder. Det er væsentligt, at det fremgår klart, du ikke selv 
er skyld i afskedigelsen. Tag denne pensionsberegning med, når du skal tale med Lærernes 
A-kasse.  
 

Andre pensioner 
 
I Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan du have et opsparet beløb til gode. Det kan du få 
udbetalt, når du går på tjenestemandspension. Du skal selv bede om at få opsparingen 
udbetalt. Se hvordan du skal gøre på www.ld.dk. 
 
Folkepension udbetales ikke automatisk. Du skal selv ansøge, og ansøgning skal ske digitalt 

via borger.dk. Hvis du ikke er digital, kan du søge folkepension i Borgerservice. Du behøver 

ikke søge, hvis du er førtidspensionist. Førtidspensionister overgår automatisk til folkepension 

uden ansøgning. Læs om folkepension på borger.dk.  

 

Hvis du er født Har du ret til folkepension, når din alder er 

31. december 1953 eller tidligere 65 år 

1. januar 1954 – 30. juni 1954 65½ år 

1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år 

1. januar 1955 – 30. juni 1955 66½ år 

1. juli 1955 eller senere 67 år 



 
Folkepensionens grundbeløb er i 2020 på 77.028 kr. årligt.  
 
Du har ret til ATP-pension ved samme alder som folkepension. Pensionen udbetales 
automatisk til din Nemkonto. På ATP’s hjemmeside www.atp.dk kan du logge ind med Nem-
ID og se, hvad du får udbetalt. Du kan også læse om muligheden for at udskyde udbetalingen 
og til gengæld opnå en højere pension. 
Du kan få et samlet overblik over dine pensioner (bortset fra tjenestemandspensionen) på 
www.pensionsinfo.dk  
 

Danmarks Lærerforening og pensionisterne 
 
Når du skal pensioneres, skal du selv give Fjordkredsen besked om, at du skal overflyttes til 
pensionistfraktionen i Danmarks Lærerforening. Pensionister betaler et lavere kontingent 
end andre almindelige medlemmer. I 2020 er pensionistfraktionens kontingent 375 kr. pr. 
kvartal. 
 
Ved overflytning til pensionistfraktionen sender Fjordkredsen dig oplysninger om 
Fjordkredsens Pensionistforening m.v.  
 
Henvendelse til Fjordkredsen kan se på telefon 97 32 46 40 eller 122@dlf.org  
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