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Arbejdsmiljø:  
Opdateret vejledning om krænkelser,  
herunder mobning og seksuel chikane 
 
Arbejdstilsynet har den 30. oktober udsendt en opdateret vejledning 
vedrørende krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chi-
kane. Der er således fokus på krænkende handlinger i arbejdet mellem 
ansatte og deres ledere.  
 
Vejledningen giver oplysninger om – citeret fra indledningen til vejled-
ningen:  

- Reglen om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel 
chikane. 

- Generelt om krænkende handlinger. 
- Krænkende handlinger i form af mobning. 
- Andre måder krænkende handlinger kan forekomme på. 
- Særligt om seksuel chikane. 
- Hvilke årsager der kan være til krænkende handlinger, herunder 

mobning og seksuel chikane. 
- Hvilke helbredsmæssige reaktioner der kan følge af krænkende 

handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. 
- Hvordan man kan forebygge krænkende handlinger, herunder 

mobning og seksuel chikane. 
- Hvad man kan gøre, hvis der opstår krænkende handlinger, herun-

der mobning og seksuel chikane. 
- Anmeldelse af krænkende handling som arbejdsulykke. 
Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som 
udøves af personer, der ikke er ansatte eller arbejdsgiver i virksomhe-
den, fx borgere og kunder, er arbejdsrelateret vold. 

 
Det sidste punkt henviser specifikt til bekendtgørelsen om psykisk ar-
bejdsmiljø, som blev omtalt i LS Aktuelt nr. 11, uge 43. Men naturligvis 
er det psykiske arbejdsmiljø altid på spil når der foregår krænkende 
handlinger.  
 
Henvisninger: 

• Hent Arbejdstilsynets vejledning HER.   

• Hent bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø HER. 
 
 

 
 

COVID 19 nyt 
 

Visir eller mundbind? – kun visir… 

Der har i den forgangne uge været forskellige meldinger om hvorvidt 
lærere og pædagoger i frie grundskoler, herunder SFO og børnehaver 
og vuggestuer har ret til at bære enten visir eller mundbind – efter eget 
valg. Lilleskolerne har på Zoom-konferencen i sidste uge meldt klart ud 
– kun visir er den mulighed den ansatte har ret til vælge; og den ansatte 
skal selv betale for værnemidlet.  

Fra kalenderen 
 
 
Zoom-konferencer 
For ledere:  
o 25. nov. kl. 10 
o 16. dec. 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. november 
(Program/invitation er 
sendt ud) 
 
Lederiet 2020  
26. november 
 
Lederinternat 2021 
10. - 11. februar, 2021 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
 
UDSKUDT  
eller aflyst  
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/2020/9746
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406
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Forvirringen er omsider officielt afklaret, dels ved en meddelelse for 
Undervisningsministeriet, dels i en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og 
Ældreministeriet af 28. oktober om ”… krav om mundbind m.v. på ser-
veringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og 
forretningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med 
håndtering af covid-19”. Af bekendtgørelsens § 2, stk. 5 fremgår:  

Stk. 5. Det pædagogiske personale i dagtilbud m.v. og det un-
dervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skole-
fritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder 
sig indendørs i institutionen eller på skolen. 

 

• Hent bekendtgørelsen om krav om mundbind m.v. HER.  
 
 

Ministerens brev til de frie grundskoler 
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har den 30. oktober 
udsendt et brev til de frie grundskoler angående covid-19 smitte. I bre-
vet slår ministeren fast, at retningslinjerne på vores område er uæn-
drede siden sommerferien.  

Endvidere tilkendegiver ministeren, at det ”…økonomiske grundlag 
for fortsat fokus på rengøring og hygiejne” med det ekstra tilskud til 
rengøring der blev givet før sommerferien på ca. 370 kr. pr. elev efter 
hendes opfattelse ”…er til stede” – med den tilføjelse at det er noget 
ministeriet løbende øje med.  

Så får vi se om denne ´holden øje` med udløser penge – ingen skal 
dog være i tvivl om at Lilleskolernes Sammenslutning ved at skolerne 
ikke har fået penge nok til de ekstra udgifter, og at dette markeres ved 
enhver given lejlighed, fx på de jævnlige virtuelle møder med ministe-
riet.  

 

• Hent brev af 30 oktober til fri- og privatskolerne HER.     
 
 

UVM´s nyhedsbrev uge 44  
Undervisningsministeriets seneste nyhedsbrev fra den 29. oktober (uge 
44) indeholder dels henvisninger til den nye bekendtgørelse om krav til 
mundbind som er omtalt ovenfor, dels andre henvisninger og endelig 
opsamling på spørgsmål svar fra den seneste uge.  

I denne uge er der en del nye spørgsmål, hvoraf nogle kan være ak-
tuelle for konkrete skoler, mens det naturligvis kan være godt for alle 
skolers ledelse at være bekendt med de seneste spørgsmål og svar.  

 

• Hent UVM´s nyhedsbrev af 29. oktober (uge 44) HER.  
 
 

Håndsrækning til efterskoler og frie fagskoler  
Undervisningsministeriet har givet efterskolerne og de frie fagskoler en 
håndsrækning ved at give en midlertidig nedsættelse af elevtalskra-
vene på grund af covid-19. Nedsættelsen gælder skoleårene 19/20 og 
20/21. Det er en nyhed vi følger med særlig interesse, da vi er bekendt 
med, at enkelte frie grundskoler, heriblandt lilleskoler, har udfordringer 
med elevtallet på grund af covid-19.  
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534
file:///C:/Users/Peter%20HÃ¸jgaard/Downloads/201030-Brev-til-frie-grundskoler.pdf
file:///C:/Users/Peter%20HÃ¸jgaard/Downloads/201030-Nyhedsbrev-til-grundskolesektoren-ifm--COVID-19---uge-44.pdf
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NYT FRA SKOLER OG  
LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
 
Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 2021 
Onsdag den 11. november fra kl. 12.30 – 15.00 afholder vi, via zoom, 
møde i Konference for Lilleskolernes Musik- og teaterfestival. Vi skal 
omkring både den festival der desværre måtte aflyses i år, grundet CO-
VID-19, og ikke mindst også, så på hvordan vi kan bakke op om og 
skabe en fantastisk festival i 2021. Invitation og link til konferencen er 
sendt ud til skolerne. 
  

Specialpædagogisk træf 2020 – Børnene og pædago-
gikken i en epidemitid. 
Torsdag den 19. november slår vi zoom-dørene op for årets Special-
pædagogiske træf. Det bliver selvsagt i en noget anden og nedskaleret 
udgave, men mødes skal vi – om hvordan vi indretter os og arbejder 
med inklusion og tager hånd om de børn, der er særlig ramt af de 
mange ændringer skolen aktuelt er underlagt og udsat for. Program og 
invitation er sendt ud med dette nr. af LS Aktuelt og kan ellers tilgås 
HER 
 
 

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

