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Fra kalenderen
Zoom-konferencer
For ledere:
o 25. nov. kl. 10
o 16. dec. Kl. 10
For administrativt personale:
o 3. dec. Kl. 10

Nyhedsbrev
Lilleskolernes Sammenslutning

Ekstra tilskud for nedlukning af SFO i april-maj
Undervisningsministeriet yder et samlet ekstra tilskud til de frie grundskoler på i alt 1,9 millioner kroner, som kompensation for at skolerne i
større eller mindre omfang kom til at lide tab på forældrebetalingen til
SFO i genåbningsperioden fra 15. april til 11. maj 2020.
Det ekstraordinære tilskud er fordelt mellem skolerne ud fra en modelberegning, hvor ministeriet lægger til grund, at 5 % af SFO-eleverne.
Antallet elever i modelberegningen er antallet af SFO-elever pr. 5. september 2019 i skolens børnehaveklassen til og med 3. klassetrin.

LINK til Zoom udsendes nogle dage før
mødet.

For skolerne i Lilleskolernes Sammenslutning udløser modelberegningen et tilskud på få tusinde kroner. Den enkelte skoles præcise tilskud
fremgår af et regneark, som ministeriet har udsendt til skolerne den 6.
november.

Specialpædagogisk
træf 2020
19. november
(Program/invitation er
sendt ud)

Opdatering af bekendtgørelsen om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand på vej

Lederiet 2020
26. november
NYT
Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
8. december 19 – 21,
som virtuelt møde
Lederinternat 2021
10. - 11. februar, 2021
Repræsentantskab
og Lilleskoletræf
2021
16. - 17 april
UDSKUDT
eller aflyst
Pga. Covid 19
o Introkursus for nye
bestyrelsesmedlemmer
o Introkursus for nye
medarbejdere på
lilleskolerne – 2020
o Regionsmøder
2020
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Der er fem nyheder i den nye udgave af bekendtgørelsen om tilskud til
specialpædagogisk bistand, som Undervisningsministeriet er på vej
med og som forventes at træde i kraft 1. januar 2021.
Bemærk at bekendtgørelsen ikke handler om tilskud til specialundervisning – der er alene tale om tilskud til (specialpædagogisk) bistand, altså
personlig assistance, og til hjælpemidler. Sammen med den nye bekendtgørelse vil ministeriet udsende en ny vejledning på 9 sider.
Forslaget til ny bekendtgørelse er i disse dage til høring hos en række
interessenter – Lilleskolernes Sammenslutninger også på høringslisten.

To paragraffer i tilskudsbekendtgørelsen ophæves
Udover de fem nyheder, som omtales nedenfor, medfører den nye bekendtgørelse også, at to paragraffer i tilskudsbekendtgørelsen ophæves. Det drejer sig dels om § 12, der handler om ansøgning til og forudsætninger i forhold til tilskud til personlig assistance og til hjælpemidler, dels om § 20, der handler om udbetalingen af tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. Tilskuddene er ikke afskaffet, men regelgrundlaget er flyttet til den nye bekendtgørelse og SPS-systemet.

5 nyheder om tilskud til specialpædagogisk bistand
Den nye bekendtgørelse, der afløser den hidtidige bekendtgørelse nr.
632 af 19. juni 2019, skal efter planen træde i kraft 1. januar og indeholder disse 5 nyheder, som undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) fremhæver i sit høringsbrev i forbindelse
med forslaget til den nye bekendtgørelse:
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1) Ansøgningsproceduren ændres.
Skolernes skal fremover anvende STUK´s sagsbehandlingssystem
SPS2005, når det søges om bevilling af tilskud og anmodes om udbetaling. Ændringen sker som følge af, at STUK ønsker at ensrette proceduren på de frie skolers område med proceduren på de øvrige uddannelsesområder. Herved ønsker styrelsen at fjerne en administrativ tung
procedure med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden for udbetaling af tilskud til privat- og friskoler.
2) Frist på 30 dage for anmodning om udbetaling af tilskud til hjælpemidler.
Fristen kommer til at løbe fra det tidspunkt skolen har betalt leverandøren af ydelsen/hjælpemidlet. Hvis fristen overskrides mister skolen sit
retskrav på tilskud. I tilfælde, hvor forsinkelsen skyldes helt særlige forhold, vil der dog kunne gives dispensation.
3) Indførelse af samtykkeblanket ved ansøgning om tilskud til personlig
assistance, hjælpemidler og tegnsprogs- samt skrivetolke.
STUK udarbejder en særlig samtykkeblanket som skal anvendes ved
ansøgningen. Formålet med denne nye procedure er, at sikre at forældremyndighedsindehaveren til elever under 18 år er indforstået med at
skolen søger til skud til støtte til eleven. Skolen skal opbevare samtykkeerklæringen, som vil være tilgængelig på www.spsu.dk efter 1. januar
2021.
4) Indførelse af udlånserklæring.
Med henblik på at sikre, at STUK kan hjemkalde et hjælpemiddel efter
endt brug, skal skolerne fremover anvende en særlig udlånserklæring,
som STUK udarbejder og som vil være tilgængelig på www.spspu.dk
når bekendtgørelsen træder i kraft. Udlånserklæringen skal anvendes
ved udlevering af hjælpemidler, der er bevilget gennem SPS-ordningen. Skolen skal opbevare udlånserklæringen.
5) Hjemkaldelse af hjælpemidler.
Fremover vil STUK hjemkalde hjælpemidler fra elever på privat- og friskoler efter endt skolegang. Elever der fortsætter på en SPS-berettiget
uddannelse kan dog om hidtil medtage hjælpemidlet til det nye uddannelsessted. Hjemkaldelsesbrev vil blive sendt til eleven i dennes eboks efter endt skolegang.

COVID 19 nyt
UVM´s nyhedsbrev uge 45
Nyhedsbrev til grundskolesektoren samler op på udsendelser og de
nyeste spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside i uge 44 og 45 frem
til den 5. november.

• Hent UVM´s nyhedsbrev af 5. november (uge 45) HER .
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Særlige restriktioner i Nordjylland
Lilleskolernes Sammenslutning har i fredags orienteret medlemsskolerne i Nordjylland som bliver direkte berørt af restriktionerne rettet
mod syv nordjyske kommuner.
Restriktionerne har givet anledning til to nye bekendtgørelser, som
har sætter rammerne for blandt andet den indskrænkede bevægelsesfrihed. Endvidere har Undervisningsministeriet udarbejdet en oversigt
over reglerne for at krydse kommunegrænser; og på sin spørgsmålsvar side angående corona har ministeriet oprettet en særlig gruppe
for Nordjylland, ligesom der er oprettet en særlig hotline som skoler i
de syv kommuner kan benytte.
Bemærk at restriktionerne er tidsbegrænset til og med den 3. december.
• Hent oversigt over regler for krydsning af kommunegrænser i de
syv nordjyske kommer HER.
• Se spørgsmål-svar målrettet Nordjylland på UVM´s hjemmeside
HER.
• Hent overblik af 6. november over tiltag i Nordjylland HER.
• Læs mere på UVM´s hjemmeside HER.
• Bekendtgørelsen om særlige restriktioner i de syv kommuner
HER.
• Bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om forbud
mod større forsamlinger i de syv kommuner – hent HER.

NYT OM OG FRA SKOLERNE
Østerbro Lille Skole får ny skoleleder
Skoleleder Jasmin Heide har efter eget ønske og i god ro og orden fratrådt sin stilling som skoleleder ved Østerbro Lilleskole. Jasmin har fået
mulighed for at tage en orlovsperiode med fri tid hen over vinteren.
Hun fortsætter sit virke som formand for Lilleskolernes Sammenslutning
og kan fremover kontaktes på jasmin@lilleskolerne.dk og tlf.: 2256
4817. Jasmins afsked blev markeret ved en corona-venlig reception fredag den 30. oktober. Bestyrelsen på Østerbro Lilleskole har allerede
fundet en afløser, nemlig Gitte Mathiasen, der hidtil har haft en lederstilling ved skolen som pædagogisk leder.

Amager Lille Skole har ansat ny skoleleder
Annette Falk Helmer er ansat som ny skoleleder ved Amager Lille
Skole, hvor hun afløser Maja Løvskov, som efter sommerferien blev lærer på Albertslund Lille Skole. Annette Helmer har tidligere været skoleleder ved Køge Lille Skole, men er nu efter en smuttur til Jylland returneret til det sjællandske/storkøbenhavnske.
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Jersie Privatskole ansætter ny leder
Bestyrelsen ved Jersie Privatskole har ansat Lea Marsengo, som ny skoleleder. Lea Marsengo kommer fra en stilling som lærer ved skolen og
har været konstitueret skoleleder i nogle måneder efter at Johnny Larsen før sommerferien fratrådte efter aftale med skolens bestyrelse.

Bagsværd Friskole – skoleleder er fratrådt
Skoleleder Mads Aarø-Hansen er stoppet på Bagsværd Friskole efter
fælles aftale med skolens bestyrelse. Om baggrunden for aftalen hedder det i den officielle udmelding, at man ser forskelligt på skolens
fremtidige udvikling og strategiske linje. Skolens bestyrelse takker
Mads for hans store engagement i skolen og ønsker held og lykke
fremover.

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING
Velkommen til Den Grønne Friskole
Den Grønne Friskole på Amager er ny medlemsskole i Lilleskolernes
Sammenslutning. Et stort og varmt velkommen skal lyde – vi glæder os
til samarbejdet.

Intro for nye bestyrelsesmedlemmer
De sædvanlige intromøder for nye bestyrelsesmedlemmer, som er blevet aflyst på grund af Covid 19, har været savnet. Det råder vi nu bod
på ved at invitere til et virtuelt intromøde, tirsdag den 8.december, kl.
19 – 21. Programmet vil indeholde de samme temaer og emner som de
fysiske intromøder fokuserer på.
Mødeformen bliver anderledes; men der bliver fx mulighed for
gruppedrøftelser – en facilitet på Zoom, som vi har haft lejlighed til at
afprøve i et andet regi – således at den værdifulde erfaringsudveksling
mellem deltagerne også vil finde sted. To ting må vi dog undvære: Muligheden for at se en anden skole, og den fælles spisning med al den
dialog den giver rum for.
Invitation med nærmere detaljer følger.

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
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