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Ny vejledning om sygeundervisning 
 
Frie grundskoler er som bekendt forpligtet til at tilbyde sygeundervis-
ning, hvilket er beskrevet i en særlig bekendtgørelse fra 2014 (se link 
nedenfor).  
 
Undervisningsministeriet har nu udsendt en vejledning, som udfolder 
bekendtgørelsens bestemmelser under overskrifter som ”Hvornår skal 
der iværksættes sygeundervisning”, ”Hvem er ansvarlig for at iværk-
sætte sygeundervisning”, ”Hvordan følges der op efter et forløb med 
sygeundervisning”. Også emner som fjernundervisning, sygeundervis-
ning i hjemmet og på sygehus behandles.  
 
Skolens pligt til at yde sygeundervisning fremgår af § 3, stk. 1 i lov om 
friskoler og private grundskoler (frie grundskoler). Forpligtelsen kan 
medføre udgifter for skoler; men skolen har mulighed for at søge eks-
tra tilskud til sygeundervisningen hos Fordelingssekretariatet.  
 

LINK:  

• Vejledningen til bekendtgørelsen om sygeundervisning HER.  

• Bekendtgørelsen om sygeundervisning af 20. juni 2014 HER. 

• Tilskud til sygeundervisning fra Fordelingssekretariatet HER.  
 
 
 

Aflysning af brobygning og introduktionskurser 
 
Efter længere tids pres fra foreninger og aktører i skoleverdenen kom 
udmeldingen, om at brobygning og introduktionskurser i indeværende 
skoleår er aflyst, omsider i mandags, den 26. oktober. Tre dage efter 
statsministerens pressemøde hvor der blev varslet yderligere restriktio-
ner. En timing, som har givet anledning til en del kritiske røster.  
 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober. Af bekendtgørelsen 
fremgår,  

- At allerede igangværende introduktionskurser og brobygningsfor-
løb med fysisk fremmøde afbrydes og aflyses. Afbrydelsen skal ske 
hurtigst muligt og med virkning senest fra torsdag den 29.oktober. 

- At aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb erstattes i vi-
dest muligt omfang på en af to måder: 
1. Ved elevens eller elevernes virtuelle og simultane deltagelse 

hjemmefra eller fra elevens eller elevernes egen skole. 
2. Ved samtidig fysisk tilstedeværelse uden for ungdomsuddan-

nelsesinstitutionen af eleven eller eleverne og af en eller flere 
undervisere eller elever fra den pågældende ungdomsuddan-
nelse. Den samtidige fysiske tilstedeværelse kan være på ele-
vens eller elevernes egen skole eller et andet sted uden for 
ungdomsuddannelsesinstitutionen. 

 
Hent bekendtgørelsen – OBS: Vi har fået oplyst, at der kommer en ny 
version af bekendtgørelsen senere i dag, da der er fejl i den der kan 
hentes HER.  

Fra kalenderen 
 
 
Zoom-konferencer 
For ledere:  
o 28. okt. kl. 10 
o 25. nov. 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 
Aflyses pga. corona-re-
striktioner på kursus-
stedet. 
 
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.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/694
https://www.fskr.dk/tilskud/oevrige/sygeundervisning/om-sygeundervisning.aspx
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1512
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COVID 19 nyt 
 

Forsamlingsforbud – nedsat loft mm  

Som opfølgning på regeringens udmelding i fredags om yderligere re-
striktioner, er der mandag den 25. oktober udstedt en ny bekendtgø-
relse om forsamlingsforbud og restriktioner for lokaler og lokaliteter.  

Forsamlingsforbuddet gælder fortsat ikke for skoler – dog er der 
fortsat et loft på 500 personer for forsamlinger på skoler, fx til en elev-
koncert, et møde eller et fællesmøde på skolen.  

Som noget nyt får medarbejdere i skolen, som ønsker det, tilladelse 
til at bruge mundbind/visir i på arbejdet, herunder i undervisningsti-
merne; men skolen har ikke pligt til at stille mundbind/visir til rådighed. 
Pointen med rettigheden er, at skolen ikke kan modsætte sig at medar-
bejderen bruger visir.  
 
Bekendtgørelse om forsamlingsforbud HER  
 
 

UVM nyhedsbrev torsdag uge 43 -  

Seneste nyhedsbrev fra Undervisningsministeriet er udsendt torsdag 
den 22. oktober. Brevet samlet op på perioden siden fredag før efter-
årsferien; men det omfatter ikke regeringens udmelding fredag den 
23. oktober om yderligere restriktioner.  

• Hent nyhedsbrevet fra 22. oktober HER.     
 
 

Forebyggelse og størrelsen af forsamlinger  

Sundhedsstyrelsen har den 23. oktober offentliggjort et kort notat, der 
belyser sammenhængen mellem forsamlingsstørrelse og forebyggelse 
af smitte.  
 
Hent notatet HER.   
 
 

Gode råd om socialt samvær i en coronatid 
I en ny lille pjece på 5 sider giver Sundhedsstyrelsen gode råd til ”So-
cial samvær i en tid med COVID 19”. Pjecen er udgivet 23. oktober. Pje-
cen er relevant i forbindelse med anbefalingen om at begrænse antal-
let af sociale kontakter – en anbefaling som alle skal forholde sig til og 
som i praksis nok kan give anledning til dilemmaer.  
 
Hent pjecen HER.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/816
file:///C:/Users/Peter%20HÃ¸jgaard/Downloads/201022-Nyhedsbrev-til-grundskolesektoren-ifm--COVID-19---uge-43.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forsamlingsst%C3%B8rrelse/Forsamlingsstoerrelser.ashx?la=da&hash=B461D87FEE6837FFE670CBE35567BCA6248C9716
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Socialt-samv%C3%A6r/Socialt-samvaer.ashx?la=da&hash=277413A91646A1DA59561A6264875AA1F1A0E1CA
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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
 
Stillingsopslag 
Vi søger i Lilleskolernes Sammenslutning en dygtig og engageret med-
arbejder der har kvalifikationer indenfor jura (ansættelsesret og -vilkår), 
økonomi og analyse kombineret med en god organisationsforståelse – 
og kan sætte disse i spil i en skolenær kontekst. I kan læse – og henvise 
– til hele stillingsopslaget HER. 

 
Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 2021 
Vi ved ikke hvad fremtiden bringer, men vi ved, at vi vil gøre alt for at 
Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival finder sted i 2021. Hvordan festi-
valen kommer til at se ud må tiden vise. Det kunne sagtens blive i en 
special edition. Vi indkalder sammen med Norddjurs Friskole til et 
zoom-møde inden længe, hvor vi vil se på ideer hvordan vi kan afholde 
et brag af en festival – med eventuelle corona-begrænsninger. 
 

Ledertræf 2021 – første møde i arbejdsgruppen 
PÅ fredag, den 30. oktober, mødes arbejdsgruppen bag ledertræf 
2021 og sætter kurs mod næste års ledertræf. Som altid i uge 38, fra 
onsdag den 22. til fredag den 24. september. Vi glæder os til samarbej-
det – og til træffet.    
 

Specialpædagogisk træf og Lederiet 2020 
Som konsekvens af de nye stramninger er vi desværre nødt til at om-
lægge årets Specialpædagogiske træf samt Lederiet til zoom-konferen-
cer. Datoerne er de samme og vi arbejder på højtryk for et set up der 
vil kunne fungere og give mening virtuelt. Det indebærer bl.a. at vi sæt-
ter en anden tidsmæssig ramme. 
 

Kontakt Lilleskolernes Sammenslutning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lilleskolerne.dk 
  
➢ Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf dir.: 6914 9983 - tlf. mobil/sms: 2874 3329 
➢ Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982  
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms 4054 9766. 

 
Send sikker mail: Send sikker mail   

https://lilleskolerne.dk/lilleskolerne_/Start_en_fri_skole
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

