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Nyhedsbrev
Lilleskolernes Sammenslutning

Fra kalenderen
Zoom-konferencer:
For ledere:
o 16. dec. kl. 13
o 6. januar, kl. 13
o 27. januar, kl. 13
o 3. marts, kl.
Se flere datoer på s. 3.
For administrativt personale:
o 14. januar, kl. 13
o 4. februar, kl. 13
o 4. marts, kl. 13
Se flere datoer på s. 3.
LINK til Zoom udsendes nogle dage før
mødet
Lederinternat 2021
Udsat grundet corona
Repræsentantskab
og Lilleskoletræf
2021
16. - 17 april

God juleferie!
Vi ønsker jer alle en dejlig jul og et rigtigt godt nytår!
Tak for et fantastisk 2020 – Lilleskolernes Sammenslutning
blev igen en selvstændig skoleforening, vi er kommet godt
start; skolerne er i fin form og har været gode til at stå sammen i hårde conatider. Om lidt er det ferie – nyd den!

LS Aktuelt er på gaden igen, tirsdag den 5. januar 2021.
Kærlige hilsner
Lilleskolernes sekretariat
Sune, Lars og Peter

Statstilskud til lærere i
folkeskolen går udenom de frie grundskoler
Underminerer tilskudsmodellen og koblingsprocenten
Koblingsprocenten undermineres, når staten yder direkte tilskud til
flere lærere i folkeskolen uden at dette ekstra forbrug indregnes i folkeskolens gennemsnitsudgifter, og derved forringes de frie grundskolers
tilskud væsentligt.
I aftalerne om finansloven for 2021 blev regeringen og støttepartierne
enige om, at give kommunerne 400 millioner kroner ekstra til at ansætUdgiver:
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te flere lærere i folkeskolerne. Beløbet skal ifølge aftalen stige frem til
2023, hvor det vil være på 807 millioner kroner. Udgifterne til mange
ekstra lærerkræfter i folkeskolen holdes, som nævnt ovenfor, udenfor
opgørelsen af folkeskolens udgifter.
Hele grundideen i tilskudssystemet er netop, at de frie grundskolers tilskud udmåles på baggrund af gennemsnitsudgifterne i folkeskolen –
det er grundmodellen; mens størrelsen af tilskuddet styres af koblingsprocenten, som folketinget vedtager som en del af finansloven. Når der
holdes direkte udgifter til folkeskolens kernevirksomhed ude af tilskudsberegningen er der tale om en underminering af en i øvrigt meget velfungerende tilskudsmodel.
I dette tilfælde med mange hundrede millioner kroner i statstilskud til
ekstra lærere i folkeskolen kan det samlede tilskuds-tab for de frie
grundskoler komme til at løbe op i mere end 1000 kr. pr. elev når det
nye særtilskud er fuldt indfaset. Det er åbenlyst en politisk sag, som Lilleskolerne arbejder for, at skoleforeningerne står sammen om kæmpe.
•

Se hvor meget jeres skolekommune modtager ekstra HER

Ferie for kombinationsansatte - lærer og pædagog
Spørgsmålet om hvordan ferien skal håndteres for medarbejdere der
er ansat både som pædagoger under BUPL-overenskomsten og som
lærere eller børnehaveklasseleder under læreroverenskomsten, er nu
løst med en ændring af BUPL-overenskomsten.
Senere i denne uge – formentlig torsdag - vil der blive udsendt et rettelsesblad til § 4 i overenskomsten for pædagogisk personale ved frie
grundskoler. De nye regler har virkning fra 1. januar 2021, er blevet til
efter aftale mellem BUPL og Aftaleenheden, som er et overenskomstsamarbejde mellem skoleforeningerne og som Lilleskolernes Sammenslutning deltager i.

COVID 19 nyt – nedlukning igen….
Langt nyhedsbrev fra UVM i uge 50
Undervisningsministeriets nyhedsbrev fredag den 11. december (uge
50) er på hele 9 sider og indeholder nyheder med henvisninger fra såvel sundhedsmyndighederne som undervisningsministeriet – naturligvis med fokus på den delvise nedlukning i 69 kommuner. Derudover
oplistes de mange nye spørgsmål, som siden uge 49 er lagt ind i ministeriets spørgsmål-svar på hjemmesiden. Et nyttigt overblik.
•
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NYT FRA OG OM LILLESKOLERNE
Åbningstider henover jul og nytår
Sekretariatet er fuldt bemandet ugen ud. I næste uge drosler vi ned og
har kun åbent mandag den 21. og tirsdag den 22. december – begge
dage mellem 09.00 – 12.00. Derefter holder vi juleferie. Vi er tilbage i
fulde omdrejninger mandag den 4. januar, 2021. Skulle der opstå hastesager er I naturligvis velkomne til at kontakte os – enten via mail til
sune@lilleskolerne.dk eller via tlf. til Sune: 69149983 (læg en besked
og så vender vi tilbage).

NYT FRA LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING
Så zoomer vi igen i 2021
Allerede i januar måned fortsætter vi zoom-konferencerne dels for lederne dels for administrative medarbejdere/sekretærer. Datoerne, som
også fremgår af kalenderen på side 1 vil være:
-

-

Konferencer/møder for ledere:
o Onsdag den 6. januar, kl. 13.00 – 14.00
o Onsdag den 27. januar, kl. 13.00 – 14.00
o Onsdag den 3. marts, kl. 13.00 – 14.00
o Onsdag den 31. marts, kl. 10.00 – 11.00
o Onsdag den 28. april, kl. 10.00 – 11.00
o Onsdag den 26. maj, kl. 13.00 – 14.00
o Onsdag den 23. juni, kl. 13.00 – 14.00
Konferencer/møder for sekretærer
o Torsdag den 14. januar, kl. 13.00 – 14.00
o Torsdag den 4. februar, kl. 13.00 – 14.00
o Torsdag den 4. marts, kl. 13.00 – 14.00
o Torsdag den 8. april, kl. 13.00 – 14.00
o Torsdag den 6. maj, kl. 13.00 – 14.00
o Torsdag den 3. juni, kl. 13.00 – 14.00

Link til zoom-konferencerne udsendes til medlemsskolerne nogle få
dage for møderne.

Nye bestyrelseskurser på zoom i 2021
Inspireret af de gode erfaringer med det virtuelle introkursus for nye
bestyrelsesmedlemmer den 8. december, er sekretariatet gået i gang
med at tilrettelægge en række korte zoom-kurser for bestyrelser med
kun et emne/tema på hvert kursus.
Som bestyrelsesmedlem kan man deltage individuelt hjemme via
zoom, men ambitionen er, at kurserne også kan benyttes af skolens
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samlede bestyrelse forud for eller som del af et ordinært bestyrelsesmøde på skolen.
Formålet er at give viden til og om rammerne for bestyrelsesarbejdet og samtidigt holde fokus på arbejdsdelingen mellem bestyrelsen
og den ansatte ledelse. Indholdet er konkret og faktuelt og kurserne vil
vare op til 45-50 minutter – ofte lidt kortere, afhængigt af emnet. Som
eksempel på emner der lige nu indgår i planlægningen kan nævnes:
- Bestyrelsens opgaver – som de fremgår af friskoleloven, tilskudsbekendtgørelsen og andre bekendtgørelser.
- Løn- og ansættelsesvilkår for skolens medarbejdere.
- Opsigelse og fratræden – begrundelser, forløb og regler.
- Skolelederens løn.
- Tilsynene med skolen.
- Tilskud – modellen og satser.
- Årsregnskab – hvordan læses det og hvad er bestyrelsens rolle
og ansvar.
- Elever – optagelse og udskrivning.
Det er endnu ikke afgjort hvilke emner vi lægger ud med; men det er
ambitionen at udbyde 5-8 kurser om året, således at datoerne er kendt
10-12 måneder frem. Vi melder, senest, mødedatoerne ud i årets første
udgave af LS Aktuelt

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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