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Tematiske ide- og erfaringsudvekslinger:  
Skole og ledelse i en coronatid 
 
Lilleskolernes Sammenslutning vil i den kommende tid danne ramme 
om en række tema-møder – stadig på zoom (som supplement til de vel-
kendte zoom-møder for ledere og for administrativt personale, som 
selvfølgelig fortsætter). På temamøderne vil vi fokusere på ledernes er-
faringer, værktøjer og handlemuligheder og gå endnu tættere på den 
hverdag I står i på skolerne – og sætte jeres beskrivelser, erfaringer, 
ideer, refleksioner og aktuelle udfordringer i fokus. Hvert møde vil have 
et tema, et særligt fokus, og både bestå af erfarings- og ideudvekslin-
ger i mindre grupper og en fælles opsamling. Vi sørger for at opsamlin-
gen samles, så den kan tilgås af alle i et efterfølgende erfarings-/ideka-
talog. Vi sender invitation til møderne ud i en separat mail. 
 
Temaer på blokken: 

1. Hvordan gør vi nød- og fjernundervisning? 

• Hvordan organiserer vi undervisningen hos os? 

• Fjern- og nødundervisningsforløb for de mindste, de 
mellemste, de ældste – hvordan? 

2. Kommunikationen med forældrene 

• Hvordan holder vi den gode kontakt til forældrene – om 
skolen, skolens liv, undervisningen, børnenes trivsel og 
udvikling – i en coronatid? 

3. Personalestuen/lærerværelset: hvordan holder vi sammen, pas-
ser på hinanden og passer på vores arbejdsmiljø? 

4. Hvordan sikrer vi skolens kvalitet og særpræg? 

• Hvordan næres skolens pædagogik og måder at ind-
rette sig og arbejde på? 

• Hvad er det for en skole kommende og nye børn og 
forældre såvel som nye ansatte er kommer til? 

5. Genåbning af skolen 

• Erfaringer fra foråret 2020 

• Hvad skal vi være opmærksomme på 

 
Ny Løntabel 

  
Som I har kunne se på vores hjemmeside, så er der udsendt en ny løn-
tabel. Regnearket indeholder diverse generelle satser samt oversigter 
og tabeller for ledere, lærere, pædagogisk personale og teknisk admi-
nistrativt personale. Ny reguleringsprocent pr. 1. februar 2021 er 
10,0434, dvs. at der for statsansatte sker et lille lønfald. 
 
Løntabellen gældende for januar er også tilgængelig på vores hjem-
meside. Begge, samt tidligere, tabeller kan tilgås her. 
 
COVID-19 nyt 

 
I sidste uge blev enkelte af de allerede skærpede restriktioner yderli-
gere skærpet. Vi har i en separat mail orienteret skolerne om 

Fra kalenderen 
 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 27. januar, kl. 13 
o 3. marts, kl. 13 
o 31. marts, kl. 10 
o 28. april, kl. 10 
o 26. maj, kl. 13 
o 23. juni, kl. 13 

 
For administrativt per-
sonale:  
o 14. januar, kl. 13 
o 4. februar, kl. 13 
o 4. marts, kl. 13 
o 8. april, kl. 13 
o 6. maj, kl. 13 
o 3. juni, kl. 13 

 
LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet 
 
 
Lederinternat 2021 
Udsat grundet corona 
 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
 

Datoer for øvrige ar-

rangementer bringes 

her og i en årskalender 

i nærmeste fremtid. 

https://lilleskolerne.dk/kontoret/personaleadministration/loenninger_statistik_og_oversigter/loentabeller
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genindførelsen af to-meter afstandskravet, men har afventet de revide-
rede retningslinjer. De kom, endelig, i går aftes – og er i tråd med de 
spørgsmål/svar der i weekenden blev givet på ministeriets hjemme-
side.  
 
Det gælder stadig, at grundskoler samt ungdoms- og voksenuddan-
nelser ikke må modtage elever og kursister til undervisning med fy-
sisk fremmøde. Der skal i stedet gennemføres nødundervisning i 
form af fjernundervisning. Restriktionerne løber i første omgang 
frem til og med den 17. januar. I sidste nr. af LS Aktuelt, samt på 
UVM’s hjemmeside kan I læse nærmere om hvilke grupper af elever 
der er undtaget (se link nedenfor) 
 
To meters afstandskrav 
I forlængelse af statsministerens pressemøde og udmeldingen om, 
at to meters afstandskravet genindførtes i det offentlige rum, har vi 
ventet i spænding på, hvad dette eventuelt ville få af konsekvenser 
for skolerne. Anbefalingerne er: 

• Elever, der er i nødpasning i skoler og SFO m.v. er ikke omfat-

tet af den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters af-

stand, da anbefalingen i praksis kan være svær at følge – især 

for mindre børn. Der opfordres dog til, at anbefalingen om 

mindst 2 meters afstand følges i den stillesiddende del af nød-

pasningen, fx i forbindelse med at eleverne modtager nødun-

dervisning. Samtidig opfordres der til, at nødpasningen foregår 

i mindre og faste grupper.  

• Elever, som er undtaget for hjemsendelse, som fx elever på 

specialskoler, ungdomsskolernes heltidsundervisning samt an-

dre elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller be-

handlingsmæssige behov, er ikke omfattet af den generelle an-

befaling om 2 meters afstand. Der opfordres i stedet til, at ele-

ver modtager undervisning og har aktiviteter i mindre og faste 

grupper. 

Nødundervisning 
I retningslinjerne præciseres det, at ”Hvis det ikke er muligt inden for 
de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give de 
pågældende elever almindelig undervisning, overgås til nødundervis-
ning”… ”Nødundervisning omfatter både nødundervisning med fysisk 
tilstedeværelse på skolen og nødundervisning uden fysisk tilstedevæ-
relse på skolen (dvs. fx fjerundervisning eller virtuel undervisning hjem-
mefra) og en kombination heraf”.  
 
Og så er det atter præciseret, at ”Når perioden med nødundervisning 
ophører, er der ikke pligt til at give erstatningsundervisning for evt. tabt 
undervisning i nødundervisningsperioden”. Dette suppleres af andre 
lignende formuleringer, hvis formål er (ved vi fra møder i sektorpartner-
skabet) at tage toppen af presset på skolerne og lærerne. 
 
Vi afventer afklaring på hvorvidt restriktionerne forlænges – forven-
teligt i denne uge.  
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Mere information og viden: 

• Retningslinjer fra Undervisningsministeriet – udsendt som version 
11. januar.  

 

• Spørgsmål-svar på Undervisningsministeriets hjemmeside opdate-
ret 11. januar – opdateres løbende.  

 

• Sundhedsministeriets pjece om nye og forlængede COVID-19 til-
tag kan hentes HER  

 

Databeskyttelse for børn og unge 
 
Datatilsynet vil i løbet af 2021 udgive en række nye oplysningskampag-
ner rettet mod børn og unge vedr. deling af personlige oplysninger på 
nettet. I første omgang har de udgivet en rettighedsværktøjskasse, en 
quiz samt tre videoer. 
 
De tre videoer har følgende titler:  

• Passer du på dine personlige oplysninger? 

• Ved du, hvordan du kan beskytte dine personlige oplysninger? 

• Ved du, hvor mange oplysninger om dig der samles ind på en dag? 
 
Materialet handler om brug af  sociale me dier og deling af  
bi l leder på nettet.  Formålet er at oplyse om rett ighederne 
på området samt at invitere børn og de unge ti l  at  tage kri -
t isk st i l l ing,  når andre behandler oplysninger om dem.  
 
Datatilsynets hjemmeside og omtalte materialer kan findes her. 
 

Særlige feriedage, varsling og afholdelse 

 
Husk, at særl ige feriedage (også kaldet feriefr idage el ler 6.  

ferieuge) optjent i  kalenderåret 2019,  og som endnu ikke 

er afholdt el ler planlagt t i l  afholdelse i  fer ieåret 1.  maj 

2020 –  30.  apri l  2021,  kan af  ledelsen varsles t i l  afholdelse 

pr.  1.  januar 2021.  Varsl ingen af  de særl ige feriedage vars-

les med 30 dages varsel ,  og de kan varsles på planlagte ar-

bejdsdage.  

Særl ige feriedage optjenes med 0,42 dag pr.  måneds an-
sættelse.  Har en ansat  været ansat hele kalenderåret 2019 
er der optjent 5 særl ige feriedage som skal  afvikles i  perio-
den 1.  apri l  2020 –  30.  apri l  2021.  
 
Særl ige feriedage, der ikke er afholdt d.  30.  apri l ,  skal  ud-
betales direkte t i l  den ansatte  el ler af tales overført t i l  næ-
ste ferieafholdelsesår 1.  maj 2021 –  30.  apri l  2022.  En af-
tale om overførsel  af  særl ige feriedage ti l  næste ferieafhol-
delsesår skal  være skr i f t l ig og indgået senest d.  30.  apri l  
2021.  

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf
https://www.datatilsynet.dk/boern-og-unge
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Ændringer i ansøgnings- og administrations-
procedure for hjælpemidler, tegnsprogs- og 
skrivetolk samt personlig assistance. 
 
Pr. 1. januar trådte nye regler i kraft vedr. ansøgning og admini-

stration af  hjælpemidler,  tegnsprogs-  og skrivetolk samt 

personlig assistance.  Der er sendt en vej ledning ud t i l  sko-

lerne,  og der l igger også en specif ik vej ledning for f r i -  og 

privatskoler på ministeriets hjemmeside for specialpæda-

gogisk støtte (SPS) .  I  denne kan I  læse om de nye procedu-

rer i  detal jer.  
 

25. og 28. januar afholder Styrelsen webinar. For tilmelding og yderli-

gere info: se link til Orientering… nedenfor. 
 

Orientering om bekendtgørelsesændring vedrørende ti l -

skud ti l  specialpædagogisk støtte (SPS)  

 

Vej ledning t i l  ændret ansøgnings -  og administrationspro-

cedure 

 
 

 
 

NYT FRA LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 
Kontingent 2021 
I løbet af den kommende uge sender vi kontingentopkrævning for 
medlemskab af Lilleskolernes Sammenslutning ud. Opkrævningsbelø-
bet gælder for hele 2021 og kan altså ikke sammenlignes med 2020 og 
tidligere, hvor I af Dansk Friskoleforening blev opkrævet to gange år-
ligt. Kontingentsatserne er, som vedtaget på Repræsentantskabet 
2020, de samme i 2021 som de var i 2020. 
 
 

Kontakt Lilleskolernes Sammenslutning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lilleskolerne.dk 
  
➢ Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms: 2874 3329 
➢ Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982  
➢ Niels Strunge. niels@lilleskolerne.dk,  Tlf. dir. 9215 8228  
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9983 - tlf. mobil/sms 4054 9766. 

 
Send sikker mail: Send sikker mail   

https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/frie-grundskoler
https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/frie-grundskoler
https://www.friskolerne.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/Love__regler_og_bekendtg%C3%B8relser/201216_Orientering_om_bekendtg%C3%B8relses%C3%A6ndring_vedr%C3%B8rende_tilskud_til_SPS.pdf
https://www.friskolerne.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/Love__regler_og_bekendtg%C3%B8relser/201216_Orientering_om_bekendtg%C3%B8relses%C3%A6ndring_vedr%C3%B8rende_tilskud_til_SPS.pdf
https://www.friskolerne.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/Love__regler_og_bekendtg%C3%B8relser/201216_Vejledning_til_%C3%A6ndret_ans%C3%B8gnings-_og_administrationsprocedure.pdf
https://www.friskolerne.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/Love__regler_og_bekendtg%C3%B8relser/201216_Vejledning_til_%C3%A6ndret_ans%C3%B8gnings-_og_administrationsprocedure.pdf
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

