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Fra kalenderen
NYT
Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
8. december 19 – 21,
som virtuelt møde
Zoom-konferencer:
For ledere:
o 25. nov. kl. 10
o 16. dec. Kl. 10
For administrativt personale:
o 3. dec. Kl. 10
LINK til Zoom udsendes nogle dage før
mødet.
Lederiet 2020
26. november,
kl. 13.00 – 16.00
Lederinternat 2021
10. - 11. februar, 2021

Ny vejledning betoner
digitale løsninger i sygeundervisningen
Vejledningen til bekendtgørelsen om sygeundervisning er blevet opdateret med inspiration fra de erfaringer skoler har draget med fjernundervisning i forbindelse nødundervisning under corona-lukningen. Vejledningen er udgivet af STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).
Vejledningen peger som nyt på hvordan digitale løsninger kan anvendes i sygeundervisningen, blandt andet således at elevens tilknytning
til skolen og klassen beholdes mens eleven er fraværende og får sygeundervisning.
•

Hent den nye vejledning om sygeundervisning HER.

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING
Musik og Teaterfestivalen
går i kreativt mode og finder nye veje i en coronatid
Arbejdet med Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 2021 er i fuld
gang og vi havde et godt møde i Festivalkonferencen, hvor udfordringer og mulige veje for en anden og anderledes udgave af festivalen i
2021 blev drøftet; en festival der er realiserbar og tager højde for hele
situationen med corona.

Repræsentantskab
og Lilleskoletræf
2021
16. - 17 april
UDSKUDT eller aflyst
Pga. Covid 19
o Introkursus for bestyrelsesmedlemmer - NYT 8/12!
o Introkursus for nye
medarbejdere på
lilleskolerne – 2020
o Regionsmøder
2020

COVID 19 nyt
UVM´s nyhedsbrev uge 47
Undervisningsministeriet seneste nyhedsbrev angående corona er udsendt 20. november, og omtaler blandt andet lempelserne af restriktionerne for de syv kommuner i Nordjylland. Desuden indeholder nyhedsbrevet henvisning til statistik med nøgletal for COVID-19 på kommunalt
niveau og på brancher. Derudover også en opfølgning på de seneste
spørgsmål-svar på ministeriet corona-site.

• Hent UVM´s nyhedsbrev af 20. november (uge 47) HER.
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Lempelse af restriktioner og
anbefalinger på skoleområdet i Nordjylland
Som bekendt blev restriktionerne på skoleområder i Nordjylland lempet i sidste uge. I den forbindelse er anbefalingerne på skoleområdet
også blevet tilpasset og fakta-arket med oversigt over restriktionerne
m.v. er opdateret pr. 19. november.
•

Undervisningsministeriets meddelelser om lempelserne kan
hentes HER.

•

Hent ajourført fakta-ark pr. 19. november om restriktioner og
lempelser for Nordjylland HER.

Vedtaget 19. november: Lov der giver
arbejdsgiver ret til at pålægge en ansat Covid-19 test
Lovforslaget, som vi omtalte i sidste uge i LS Aktuelt, der giver skolen,
som arbejdsgiver, mulighed for at beordre en ansat testet for Covid-19
blev vedtaget torsdag i sidste uge. Som nævnt i omtalen, er det for at
kunne pålægge at en medarbejder lader sig teste, at arbejdsgiver har
saglige grunde, og at testningen i videst muligt omfang foregår i arbejdstiden.
• Hent loven 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
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