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Revideret vejledning om  
sikkerhed og kriseberedskab 
 
Børne- og Undervisningsministeriet har revideret vejledningen ”Sikker-
hed og Kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesin-
stitutioner”. Formålet med vejledningen er at tilvejebringe et overblik 
over viden og anbefalinger om hvordan alvorlige hændelser i en skole-
sammenhæng kan forebygges og håndteres. Vejledningen giver viden 
om, hvordan alvorlige sikkerhedsrisici kan håndteres og forebygges, 
herunder væbnede overfald.  
 
Opdateringen af vejledningen har indarbejdet de seneste anbefalinger 
og strategier hos Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, samt 
udviklingen i børn og unges anvendelse af sociale medier, der blandt 
andet har medført en ændret hastighed i udbredelsen af informationer 
om ulykker og hændelser.  
 
Hent den opdaterede vejledning HER.  
 
 
 

Ny vejledning om underretningspligten 
henvender sig til ansatte ved frie grundskoler 
 
Baggrunden for at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under 
Børne- og Undervisningsministeriet nu lancerer en særlig vejledning 
om underretningspligten målrettet ansatte ved frie grundskoler, er at 
ministeriet har konstateret at der er langt færre underretninger fra de 
ansatte på fri- og privatskoler end fra folkeskoler. Det opfatter man fra 
ministeriets side som en forskel, der kalder på en målrettet vejlednings-
indsats overfor de frie grundskolers ledelser og ansatte.  
 
Vejledningen kan også ses som en del af regeringens indsats for en tid-
lig indsats for at imødekomme børns/elevers behov for hjælp, og den 
beskriver procedurer og processer omkring hvordan en underretning 
forløber, herunder muligheden for at underrette direkte til Ankestyrel-
sen i steder for til den stedlige kommune.  
 
Hent vejledningen HER. 
 
 
 

Ændrede planer kan føre 
til ændringer af arbejdstiden 
 
De seneste ugers nye restriktioner vedrørende COVID-19 har for flere 
skoler betydet at planlagte aktiviteter er blev ændret: lejrskoler kan 
være aflyst eller udskudt, klasser kan være hjemsendt til nødundervis-
ning, større dele af skolen kan være lukket ned, projekter, åben skole, 
skolekoncerter eller teaterforestillinger kan være omlagt eller aflyst.  

Fra kalenderen 
 
 
Zoom-konferencer 
For ledere:  
o 7. okt. kl. 12.30 
o 28. okt. kl. 10 

 
For administrativt per-
sonale:  
o 5. nov. kl. 10 
o 3. dec. Kl. 10 

LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet. 
 
Specialpædagogisk 
træf 2020 
19. - 20. november 
 
Lederiet 2020  
26. november 
 
Lederinternat 2021 
10. - 11. februar, 2021 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
 
 
UDSKUDT  
Pga. Covid 19  
o Introkursus for nye 

bestyrelsesmed-
lemmer 

o Introkursus for nye 
medarbejdere på 
lilleskolerne – 2020 
(6/10 Sjælland og 
8/10 Jylland) 

o Regionsmøder 
2020 (10. novem-
ber og 12. novem-
ber)  

 
 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/2020/sep/200928-vejledning-om-sikkerhed-og-kriseberedskab-2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/2020/sep/200928-vejledning-til-undererretningspligten.pdf
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Alt sammen noget der betyder, at medarbejdernes opgaver ofte æn-
dres med ganske kort varsel. I sådanne situationer er det muligt at om-
lægge medarbejdernes arbejdstid, således at de opgaver/timer der 
udgår af arbejdstidsplanen flyttes til et senere tidspunkt i løbet af skole-
året. Udover omlægning af arbejdstid og flytning af den tidsmæssige 
placering af opgaver, kan det også komme på tale at ændre opgaver-
nes indhold, og nogle opgaver kan udgå og andre kan komme til.  
 
Sådanne situationer vil helt naturligt kalde på drøftelser både med 
medarbejderne og med tillidsrepræsentanten for at finde hensigts-
mæssige og effektive løsninger. 
 
Selvom der ikke er regler for med hvilket varsel sådanne ændringer 
skal ske – hverken med hensyn til sletning af opgaver eller genplace-
ring af opgaven på et senere tidspunkt – bør skolen naturligvis tilstræbe 
at det sker med så langt varsel som det i den givne situation er muligt. 
Omlægningerne skal derudover også tage hensyn til medarbejderens 
øvrige opgaver, ligesom man skal være opmærksom på, at der ikke op-
hobes en pukkel af arbejdstimer, som det kan være vanskeligt at få af-
viklet.  

 

 
 

Regeringens lovkatalog 2020-2021  
 
Regeringens lovprogram for folketingssamlingen 2020 – 2021, som 
blev offentliggjort i dag, tirsdag den 6. oktober i forbindelse med stats-
ministerens åbningstale ved åbningen af folketingsåret, indeholder 14 
lovforslag på Børne- og Undervisningsministerens område – en mar-
kant stigning fra sidste år, hvor ministeriets lovkatalog var nærmest 
tomt. En del af forslagene har eller kan få betydning for de frie grund-
skoler. Sekretariatet for Lilleskolernes Sammenslutning har hæftet sig 
ved følgende lovforslag: 
 
 

Frie grundskoler m.fl. – inddragelse af elever i forbindelse 
med udskrivning.  
Lovforslaget blev fremsat før sommerferien, men blev ikke behandlet af 
folketinget og vil derfor blive genfremsat i oktober måned. Forslagets 
formål er at sikre elevers ret til at blive hørt, inden en fri grundskole, ef-
terskole, fri fagskole eller et privat gymnasium beslutter at udskrive ele-
ven af skolen.  

Pligten til at inddrage eleverne findes allerede, men regeringen øn-
sker nu at lovfæste pligten i friskoleloven og samtidigt give Folketin-
gets Ombudsmand mulighed for at gå ind i sager og anvende de al-
mindelige reaktionsmuligheder ved behandlingen af klager over sko-
lernes beslutning om udskrivning af elever fra frie skoler.  
 
 

Folkeskoleloven – prøver/eksamen.  
Der fremsættes lovforslag der har til formål at give mulighed for, at ele-
ver med varige funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom kan få 
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udtræk af et andet prøvefag, når eleven af den grund ikke har deltaget i 
undervisningen i idræt. Lovforslaget vil endvidere handle om forenk-
ling af den fælles ledelse i folkeskolen mellem skole og dagtilbud m.v. 
Forslaget skal udmønte politiske aftaler indgået mellem regeringen 
(Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.  

Den del af forslaget der handler om prøver/eksamen får direkte be-
tydning for de frie grundskoler. Forslaget fremsættes i oktober måned.  
 
 

Folkeskolen - nyt evaluerings‐ og bedømmelsessystem.  
Lovforslaget har til formål at indføre et nyt og bedre nationalt evalue-
rings- og bedømmelsessystem, der ligesom i dag er ens over hele Dan-
mark og som i sin helhed omfatter alle elever. Forslaget vil også handle 
om forenklinger af elevplanen.  

Lovforslaget omfatter ikke de frie grundskoler; men vil som alt andet i 
folkeskolen kunne få indirekte betydning for lilleskolerne og fri- og pri-
vatskolerne. Lovforslaget er en opfølgning af politiske aftaler. Lovforsla-
get fremsættes i februar måned 2021.  
 
 

Folkeskolen – redegørelse om  
virkningerne af folkeskolereformen.  
Undervisningsministeren vil fremlægge redegørelsen i sidste halvdel af 
november måned.  
 
 

COVID 19 – midlertidige foranstaltninger  
på børne- og undervisningsområdet.  
Der skal ifølge loven om midlertidige foranstaltninger foretages en re-
vision af loven. Hvori den konkrete revision af lov vil bestå vil bero på si-
tuationen i løbet af efteråret. Der fremsættes forslag i november må-
ned.  
 
 

Dagtilbudsloven – minimumsnormeringer.  
Lovforslaget må forventes også at få betydning for de børnehaver og 
vuggestuer, som drives af frie grundskoler i medfør af friskolelovens § 
36a, som privatinstitutioner i henhold til dagtilbudsloven.  

Lovforslagets formål er at indføre minimumsnormeringer i daginstitu-
tioner fuldt indfaset i 2025 med det mål, at der maksimalt er 3 børn per 
pædagogisk personale i vuggestuer og maksimalt 6 børn per pædago-
gisk personale i børnehaver. Lovforslaget er en opfølgning på forståel-
sespapiret mellem regeringen og støttepartierne. Lovforslaget frem-
sættes i februar 2021.  
 
 

AU bidrag – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.  
Der fremsættes to lovforslag på området dels om praktikpladstilskud 
dels om modellen for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgi-
verbidrag. Det fremgår ikke om der forventes opkrævning af højere bi-
drag fra arbejdsgiverne – men det modsatte fremgår heller ikke. Lov-
forslagene fremsættes i oktober måned.  
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Forslag på andre ministerområder 
Regeringens lovprogram indeholder omtale af kommende lovforslag 
på alle ministerområder – nogle af disse love kan få betydning for de 
frie grundskoler. I redaktionen har vi imidlertid ikke haft mulighed for at 
gennemgå andre ministerområder end Børne- og Undervisningsmini-
steriet inden deadline – så vi vender tilbage med de andre ministerom-
råder i uge 43, efter efterårsferien.  
 

 

 
 

SKOLER OG NAVNE: 
 

Ørestad Friskole har ansat ny leder 
Bestyrelsen for Ørestad Friskole har ansat Ingelise Tingdal Rasmussen 
som ny skoleleder med tiltræden den 19. oktober. Ingelise Tingdal Ras-
mussen kommer fra en stilling som skoleleder ved Vangeboskolen i Ru-
dersdal kommune.  

 
 

 
 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
 

Introkursus for nye medarbejdere udskudt  
På grund af de aktuelle forholdsregler vedrørende Covid-19 pande-
mien har sekretariatet besluttet at udskyde de to planlagte Introkurser 
for nye medarbejdere. Vi sigter på at afholde disse i det nye år. 
 

Regionsmøder også udskudt 

Af samme grund som ovenfor er de planlagte regionsmøder i novem-
ber også udskudt. Vi håber at kunne afholde disse i januar 2021 i ste-
det.  
 
 
 

 
 

COVID 19 nyt 
 

Oktober nyhedsbrev fra UVM.  
Undervisningsministeriets nyhedsbrev Nyhedsbrevet samler op på ny-
heder og spørgsmål-svar på ministeriets hjemmeside om COVID-19.  

• Hent nyhedsbrevet fra 1. oktober HER:   
 
 

 

Kontakt Lilleskoler-
nes Sammenslut-
ning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lillesko-
lerne.dk 
  
➢ Sune Jon Han-

sen: sune@lille-
skolerne.dk, Tlf 
dir.: 6914 9983 - 
tlf. mobil/sms: 
2874 3329 

➢ Lars Larsen: 
lars@lilleskolerne
.dk, Tlf. dir.: 6914 
9982  

➢ Peter Højgaard 
Pedersen: pe-
ter@lillesko-
lerne.dk, Tlf. dir.: 
6914 9984 - tlf. 
mobil/sms 4054 
9766. 

 
Send sikker mail: 
Send sikker mail   
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