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Tilskud 2021 – finanslovsforslaget er på trapperne 
 
Finanslovsforslaget indeholder, som bekendt også regeringens for-
slag til tilskudstaksterne til de frie grundskoler for det kommende 
kalenderår. Ifølge grundloven skal regeringen offentliggøre sit forslag 
til finanslov for det kommende år inden udgangen af august. Typisk 
vil forslaget blive fremsat i denne uge; men vi har en forventning om, 
at det i år bliver senest muligt – måske først på mandag. Når forslaget 
offentliggøres, vil LS Aktuelt hurtigst muligt orientere om forslaget.  
 
 
 

Bekendtgørelsen om Fælles Mål  
opdateret og udsendt i ny samlet udgave 
 
”Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og videns-
områder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner 
(Fælles Mål)” er 19. august udsendt i en ny udgave, der afløser be-
kendtgørelse nr. 185 af 5. marts 2018 om samme emne.  
 
Bekendtgørelsen er vigtigt for de frie grundskoler, fordi skolerne i 
henhold til friskoleloven skal give en undervisning, der står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Lilleskolernes Sammen-
slutning har tidligere udgivet en lille publikation om dette emne, og 
vil nu undersøge om den nye bekendtgørelse giver anledning til, at 
foretage ændringer i publikationen, som herefter vil blive genud-
sendt.  
 
Spørgsmålet om, hvad det vil sige at undervisningen skal stå mål med 
er ifølge redaktionens kilder for tiden genstand for overvejelser i Un-
dervisningsministeriet og drøftelser mellem skoleforeningerne og 
ministeriet. Lilleskolernes Sammenslutning er inviteret med til disse 
drøftelser, som kunne munde ud i nyt vejledningsmateriale eller an-
dre bidrag til fortolkning af spørgsmålet.  
 
Bekendtgørelsen om Fælles Mål indeholder ikke færre end 46 bilag 
med beskrivelse af fag- og fagområdernes kompetencemål, samt 
hvilke færdigheds- og vidensområder der indgår i faget. Bekendtgø-
relsen træder i kraft 21. august i år.  
 
LINK til bekendtgørelse nr. 1217 af 19. august 2020 om fælles mål 
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/215362  
 
 
 

Datoer angående indefrysning af feriepenge 
 
På tirsdag, den 1. september, træder den nye ferielov i kraft med op-
tjening af samtidighedsferie og den såkaldte indefrysningsperiode 

Fra kalenderen 
 

Ledertræf 2020 
16. - 18. september 
Program er ude 
Årets uomgængelige 
TILMELDING NU!! 
 
 
Intromøder for nye 
bestyrelsesmedlem-
mer 2020 
22. september, Jylland.  
29. september, Sjælland 
Tid:17.00 - 21.00 
 
Introkursus for nye 
medarbejdere på lille-
skolerne - 2020 
6. oktober på Sjælland  
8. oktober i Jylland 
Tid: 17.00 - 21.00 
 
Lederiet 2020 
27. oktober og  
26. november 
 
Regionsmøder 2020 
10. november i Jylland 
12. november: Sjælland 
 
Specialpædagogisk 
træf 2020 
19. - 20. november 
 
Lederinternat 2021 
10. - 11. februar, 2021 
 
Repræsentantskab og 
Lilleskoletræf 2021 
16. - 17 april 

 

https://www.lovtidende.dk/api/pdf/215362
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sluttet. I den forbindelse er der en række datoer og frister, som sko-
lens administration og ledelse skal være opmærksomme på. Neden-
for bringer vi en oversigt, som vi har lånt af Efterskoleforeningen:  
 

 
 

                                KILDE: Efterskoleforeningen: https://www.efterskolerne.dk/da/Eftersko-
leforeningen/administrativtnyt/August_2020/Indefrysning_feriepenge  

 
 

 
 

COVID 19 nyt  
 

Ny bekendtgørelse  
om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forhol-
det mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af 
COVID-19 foranstaltninger. Bekendtgørelsen er udsendt 22. august 
og har til hensigt, at gøre reglerne mere fleksible i forhold til de hidti-
dige regler, som fandtes i bekendtgørelsen med samme titel af 26. 
juni.   

Undervisningsministeriet har udsendt en tekst, der uddyber og 
forklarer nærmere om indholdet af den nye bekendtgørelser, herun-
der om procedurereglerne i forbindelse med eventuel iværksættelse 
af nødundervisning. Bekendtgørelsen har ikke nogen udløbsdato og 

Om information 
om Covid 19 mm 
 
Lilleskolernes Sam-
menslutning afholder 
videokonferencer på 
Zoom om emnet efter 
behov. Foreløbig er 
der afholdt 21 konfe-
rencer  
 
Her i LS Aktuelt brin-
ger vi udvalgte nyhed 
om COVID 19 og sko-
lerne.  
 
Den fulde og gæl-
dende information gi-
ves af myndigheder 
og ministerier – hvis 
udsendelser og hjem-
mesider vi opfordrer 
skolerne til at følge 
med i. 

https://www.efterskolerne.dk/da/Efterskoleforeningen/administrativtnyt/August_2020/Indefrysning_feriepenge
https://www.efterskolerne.dk/da/Efterskoleforeningen/administrativtnyt/August_2020/Indefrysning_feriepenge
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gælder således indtil til den ophæves, enten fordi der er behov for at 
justere reglerne eller grundlag for helt at lade dem ophøre.  
 
LINK til bekendtgørelsen af 22. august: 
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216056  

 
LINK til uddybende tekst om bekendtgørelsen: 
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktu-
elt/pdf20/aug/200824-uddybende-tekst-om-bekendtgoerelse-om-
midlertidige-regler-og-retningslinjer-for-dagtilbud-og.pdf?la=da 

 
LINK til Undervisningsministeriets hjemmeside om bekendtgørelsen: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200924-
nye-bekendtgoerelser-goer-covid-19-regler-mere-fleksible  
 
 
Krav om mundbind i kollektiv trafik m.v. 
Bekendtgørelsen om krav om mundbind i den kollektive trafik trådte 
som bekendt i kraft i lørdags, den 22. august. Kravet er (foreløbig) 
gældende til 31. oktober, hvilket fremgår af en såkaldt solnedgangs-
klausul i bekendtgørelsen. Som følge af det nye landsdækkende regel-
sæt om mundbind i kollektiv trafik, ophæves den særlige bekendtgø-
relse om mundbindskrav i Århus Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, 
Odder og Horsens kommuner  

For skolerne er det aktuelt at orientere sig om, hvordan man skal 
forholde sig i forbindelse med lejrskoler, ekskursioner og andre ture 
der indebære anvendelse af kollektiv trafik. I den forbindelse skal 
man blandt andet tage stilling til om det er skolen, der betaler for 
mundbind, eller om man vil lade forældrene betale. I folkeskolen er 
det skolen/kommunen der skal betale. Det fremgår af en række 
”spørgsmål-svar”, som Undervisningsministeriet har lagt ud på sin 
hjemmeside.  

Der gælder nogle undtagelser: 
• Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind 
• Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsni-

veau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, 
som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke 
bære mundbind. 

• Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og 
ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornem-
melser m.v. 

• Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller 
drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der 
mundaflæser osv. 

• Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifika-
tion 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en publikation om brug af mund-
bind i det offentlige rum – som kan hentes på nedenstående link, til-
lige med Undervisningsministeriets svar og bekendtgørelsen. 
 

https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216056
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200924-nye-bekendtgoerelser-goer-covid-19-regler-mere-fleksible
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200924-nye-bekendtgoerelser-goer-covid-19-regler-mere-fleksible
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LINK til Undervisningsministeriet spørgsmål-svar om mundbind:  
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelses-
institutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grund-
skolen  
 
LINK til Sundhedsstyrelsens publikation om mundbind i det offent-
lige rum: 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mund-
bind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-
sundhedsfaglige-anbefalin-
ger_15_08_20.ashx?la=da&hash=47F101C7F279F9B0808C4E16ECF6
B87A1358505B  
 
LINK til bekendtgørelsen: https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216043  
 
 

Forsamlingsforbud – fortsat maks. 100 personer 
Forsamlingsforbuddet blev ikke som forventet lempet til en højere 
grænse end 100 personer, som fortsat er det antal der som udgangs-
punkt må forsamles. Skoler er fortsat undtaget fra forsamlingsfor-
buddet. Der er udsendt en ny bekendtgørelse om forsamlingsforbud-
det, den 17. august, som trådte i kraft 19. august og som er gældende 
frem til den 1. november. 
 
LINK til gældende bekendtgørelse om forsamlingsforbud: 
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216013  
 
 

 
 

SKOLER OG NAVNE 
 
Sidste frist for varsling af ferie på mandag 
Lærere og børnehaveklasseledere skal afvikle 5 dages ferie i skoler-
nes efterårsferie – med mindre skolen varsler noget andet! Sidste 
frist for at varsle ændret ferieplacering for så vidt angår de 5 dage i 
efterårsferien er på mandag den 31. august.   
 
Ørestad Friskole 
Ørestad Friskole søger ny skoleleder, idet Flemming Hansen er fra-
trådt efter knap et års virke på skolen. Tomas Knightley er konstitue-
ret som skoleleder indtil en ny leder er fundet. Tomas Knightley ken-
der skolen rigtigt godt fra mange år som forældre og bestyrelsesmed-
lem, herunder flere år som formand.  
 
LINK til stillingsopslaget: 
http://oerestad-friskole.skoleporten.dk/sp/file/52000012-7740-
4302-a531-abf37ddbd7ac 
LINK til skolens hjemmeside:  
http://oerestad-friskole.skoleporten.dk/sp 

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://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger_15_08_20.ashx?la=da&hash=47F101C7F279F9B0808C4E16ECF6B87A1358505B
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger_15_08_20.ashx?la=da&hash=47F101C7F279F9B0808C4E16ECF6B87A1358505B
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger_15_08_20.ashx?la=da&hash=47F101C7F279F9B0808C4E16ECF6B87A1358505B
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger_15_08_20.ashx?la=da&hash=47F101C7F279F9B0808C4E16ECF6B87A1358505B
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger_15_08_20.ashx?la=da&hash=47F101C7F279F9B0808C4E16ECF6B87A1358505B
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216043
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216013
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Intromøder for nye medarbejdere på Lilleskolerne 
I begyndelsen af oktober afholder Lilleskolernes Sammenslutning 
igen Intromøder for nye medarbejdere på lilleskolerne. På Sjælland 
mødes vi på Albertslund Lilleskole tirsdag den 6. oktober og i Jylland 
mødes vi på Syddjurs Friskole torsdag den 8. oktober – begge aftener 
fra 17.00 – 21.00.  

Til intromøderne skal vi sammen se nærmere på lilleskolerne hi-
storiske ophav, hvilke pædagogiske rødder de står på, hvordan de 
indretter sig og orienterer sig – og hvad det giver af muligheder såvel 
som udfordringer i den hverdag og praksis som danner rammerne 
om dit arbejde og din plads på skolen?  

Programmet sendes ud til skolerne – og vil efterfølgende blive lagt 
ud på hjemmesiden www.lilleskolerne.dk 
 
 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
 
 
Hvad har vi gang i på sekretariatet? 
Der er højt humør og fuld fart på i Lilleskolernes Sammenslutnings 
sekretariat i de nye rammer i Schillerhuset. Særligt glade er vi for, at 
medlemsskolerne henvender sig både på telefon og mail om de 
spørgsmål og udfordringer der melder sig. Det er jo skolernes for-
ening – ikke foreningens skoler! Udover stigende aktivitet i forhold til 
skolerne er der fokus på: 
➢ At opdatere hjemmesiden, således, at den pr. 1. september, er 

et godt og relevant sted at hente information. Ring eller skriv 
endelig hvis der mangler noget eller med godt ideer til ændrin-
ger.  
I løbet af efteråret udvikles en ny hjemmeside – og i den forbin-
delse er det planen at inddrage brugere fra skolerne. 

➢ At udbygge forbindelse og samarbejde til de øvrige skolefor-
eninger og de faglige organisationer, og indtræde i diverse sa-
marbejdsgrupper og -organer; samt ikke mindst indtage ”vores 
pladser”, som interesseorganisationen Lilleskolernes Sammen-
slutning i relation til Undervisningsministeriet, Medst., STUK, 
Fordelingssekretariatet, Certificeringsudvalget m.fl.  

➢ Træf, kurser og arrangementer i de kommende måneder; 
blandt andet Ledertræffet – som vi glæder os `vildt meget´ til, 
intromøderne for nye bestyrelsesmedlemmer og introkurserne 
for nye medarbejdere på skolerne. 

➢ At udvikle og finde de rigtige formater for nyhedsbrevene – 
herunder LS Aktuelt, hvor nærværende er nr. 3.  

➢ Og så er vi stadig i gang med at indrette de sidste praktiske de-
taljer sammen med Steinerskolernes sekretariat, som vi er 
glade for at dele lokaler med.  

 
 

 
Kontakt: 
Nyt hovednummer kom-
mer snart – indtil da:  
➢ Sune Jon Hansen: 

sune@lilleskolerne.dk, 
tlf. 2874 3329 

➢ Lars Larsen: 
lars@lilleskolerne.dk, 
tlf. 2258 8228 

➢ Peter Højgaard Peder-
sen: peter@lillesko-
lerne.dk, tlf. 4054 
9766. 

http://www.lilleskolerne.dk/
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk

