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Tilskud	2021		
–	orientering	om	regeringens	forslag	til	finanslov	for	2021	blev	sendt	
ud	i	går,	mandag	den	31.	september,	som	LS	Aktuelt	nr.	4.	Sammen	med	
orienteringen	blev	der	udsendt	et	regneark,	som	skolen	kan	anvende	til	
at	beregne	et	skøn	over	tilskuddet	i	2021,	samt	over	reguleringen	af	til-
skuddet	for	de	sidste	5	måneder	af	2020,	på	grundlag	af	udviklingen	i	
skolens	elevtal	fra	5.	september	2019	til	5.	september	i	år.		
	
	
	
	
Tilskudsberettigede	elever	pr.	5.	september		
	
Reglerne	om	hvilke	elever	på	skolen,	der	kan	tælles	med,	når	det	til-
skudsberettigede	elevtal	pr.	5.	september	skal	gøres	op,	fremgår	af	
tilskudsbekendtgørelsens	kapitel	3,	hvor	man	finder	bekendtgørel-
sens	§	7	og	§	8.		
	
Det	er	særlig	vigtigt,	at	være	opmærksom	på	reglerne	vedrørende	
elever,	der	indmeldes	i	skolen	mellem	skoleårets	start	og	5.	septem-
ber.	Reglerne	herom	fremgår	af	§	7,	stk.	3.:	
	

Stk.	3.	Hvis	en	elev,	der	er	indmeldt	i	en	fri	grundskole	efter	skole-
årets	start	og	inden	den	5.	september,	skal	medtages	i	opgørelsen	
efter	stk.	1,	skal	skolen	kunne	dokumentere,	at	den	har	modtaget	
flyttebevis	fra	elevens	tidligere	skole,	eller	at	den	har	sendt	en	kopi	
af	elevens	skriftlige	indmeldelse	med	angivelse	af	første	skoledag	til	
elevens	tidligere	skole.	Kopien	skal	være	elevens	tidligere	skole	i	
hænde	senest	den	5.	september	kl.	12.	Hvis	den	5.	september	er	en	
lørdag	eller	søndag,	skal	kopien	være	elevens	tidligere	skole	i	
hænde	senest	den	førstkommende	mandag	kl.	12.	

	

OBS:	Da	5.	september	i	år	falder	på	en	lørdag	er	fristen	for	hvornår	
elevens	tidligere	skole	skal	have	kopi	af	indmeldelsen	på	skolen	såle-
des	mandag	den	7.	september	kl.	12.		
	
De	øvrige	bestemmelser	om	opgørelse	af	elevtallet	giver	erfarings-
mæssigt	kun	få	–	og	langt	færre	–	henvendelser	til	sekretariatet	end	
spørgsmål	om	nytilkomne	elever	gør.	Men	ansøgning	om	tilskud	til	
elever	med	specialundervisningsbehov	kræver	opmærksomhed.		
	
	
Om	tilskud	til	elever	med	specialundervisningsbehov	
Til	elever	med	et	støttebehov	på	9	eller	flere	klokketimer	(12	lektio-
ner)	om	ugen,	kan	skolen	søge	ekstra	tilskud.	Betingelserne	for	at	en	
elev	med	støttebehov	kan	indgå	i	tilskudsgrundlaget	for	2021	er:		

- At	eleven	modtager	specialundervisning	og/eller	anden	spe-
cialpædagogisk	bistand	i	mindst	9	klokketimer	om	ugen.	

- At	skolen	har	en	aktuel	PPR-udtalelse	fra	skolekommunen,	
som	dokumenterer,	at	eleven	har	en	støttebehov	på	mindst	9	
ugentlige	klokketimer.	

Fra	kalenderen	
	
Årets	uomgængelige	
Netværk,	inspiration,	
Debat,	sparring	mm		
Ledertræf	2020	
16.	-	18.	september	
Program	er	ude	
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	

	



LS Aktuelt                                                                             Nyhedsbrev 
Nr. 5, uge 36 2020                                                                     Lilleskolernes Sammenslutning 
 
 

 

Udgiver:        Lilleskolernes Sammenslutning, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N 
Redaktion:    Lars Larsen, Peter Højgaard Pedersen, Sune Jon Hansen (ansvarshavende)  

 

Side	2	af	4	
 

- At	skolen	har	udarbejdet	en	plan	for	skolens	indsats	i	forhold	
til	eleven.	

	
PPR-udtalelsen	og	skolens	plan	skal	foreligge	på	skolen,	således	at	
skolens	revisor	kan	kontrollere	at	de	foreligger	i	forbindelse	med	at	
revisor	påtegner	skolens	indberetning	af	elevtal	med	videre	pr.	5.	
september.	Hverken	udtalelsen	eller	planen	skal	indsendes,	men	mi-
nisteriet	kan	anmode	om	se	disse	i	forbindelse	med	kontrol	af	til-
skudsgrundlaget	eller	andet	tilsyn.			
	
Bemærk,	at	den	almindelig	indberetning	af	specialundervisningsele-
ver	pr.	5.	september	først	udløser	tilskud	for	finansåret	2021.	Men	
der	er	mulighed	for	at	få	tilskud	til	ny	en	elev	med	støttebehov	for	pe-
rioden	august	–	december	2020,	selvom	skolen	ikke	indberettede	
specialundervisningselever	pr.	5.	september	sidste	år.		
	
Hvis	skolen	ikke	hidtil	har	modtaget	specialundervisningstilskud	i	fi-
nansåret	2020,	men	nu	har	fået	en	elev,	som	har	behov	for	9	eller	
flere	klokketimer	støtte,	så	kan	skolen	ved	hjælp	af	et	særligt	oplys-
ningsskema	søge	om	specialundervisningstilskud	med	virkning	fra	
august	2020.		
	
	
	
Erstatningsferie	vedrørende	sommeren	2020	
	
Hvis	den	ansatte	var	forhindret	i	at	holde	ferie	i	juli	2020	på	grund	af	
sygdom,	barsel	eller	orlov,	vil	pågældende	som	regel	have	krav	på	er-
statningsferie.	Men	hvordan	skal	det	håndteres	i	år,	hvor	den	nye	fe-
rielov	med	samtidighedsferie	er	trådt	i	kraft?	
	
Svaret	er,	at	sådan	erstatningsferie	skal	afholdes	i	det	kommende	fe-
rieafholdelsesår,	som	løber	fra	1.	september	2020	til	31.	december	
2021.		Reglerne	følger	således	den	nye	ferielovgivning.	
	
	
	
	
COVID	19	nyt		
	
	
Mulighed	for	sygedagpenge	ved	COVID-19	forlænget	
	
Ordningen	som	giver	medarbejdere,	i	øget	risiko	for	at	blive	alvorligt	
syge	ved	smitte	med	COVID-19	og	medarbejdere,	der	er	pårørende	til	
personer	i	øget	risiko,	mulighed	for	at	få	ret	til	sygedagpenge	bliver	
nu	forlænget.	For	arbejdsgivere,	der	udbetaler	løn	under	dette	CO-
VID-19	relaterede	fravær,	giver	ordningen	ret	til	sygedagpengerefu-
sion	fra	første	fraværsdag.	
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Ordningen	der	blev	vedtaget	i	maj	måned	skulle	gælde	til	og	med	31.	
august.	Der	er	nu	fremsat	lovforslag	om	at	forlænge	ordningen	til	og	
med	31.	december	2020.		
	
Der	knytter	sig	en	række	regler	og	forudsætninger	til	ordningen.	
Blandt	andet	skal	man	bemærke,	at	der	fra	skolen	skal	kunne	afgives	
en	erklæring	om,	at	det	ikke	er	muligt	at	omlægge	arbejdsopgaverne	
eller	ændre	arbejdspladsens	indretning	således,	at	arbejdet	kan	udfø-
res	i	overensstemmelse	med	Sundhedsstyrelsens	anbefalinger.	Det	er	
således	en	forudsætning	at	der	mellem	medarbejderen	og	skolen	er	
enighed	om,	at	der	ikke	kan	tages	de	nødvendige	hensyn	på	arbejds-
pladsen.	Derfor	skal	arbejdsgiver	også	erklære,	at	medarbejderen	fri-
tages	helt	for	sin	arbejdsforpligtelse.		
	
	
Fra	Undervisningsministeriets	spørgsmål-svar:		
 
Opsporing af smitte 
 
Hvordan skal man forholde sig, hvis et barn eller en voksen på en 
stue/en klasse/en gruppe er påvist COVID-19-positiv? Betyder Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger vedrørende smitteopsporing og nære 
kontakter, at hele stuen/klassen/gruppen skal sendes hjem, og gæl-
der det samme for personalegruppen? [28/8 kl. 9:00] 
 
Der henvises til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger vedr. smitteop-

sporing af nære kontakter  samt Information om forholdsregler ved  

tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og  

unge . Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor 
sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram og så videre 
med. I dagtilbud/skoler vil der være tale om en mindre gruppe af 
børn/unge og medarbejdere, hvor man ikke har haft mulighed for at 
holde afstand, for eksempel pædagoger, der har direkte fysisk kon-
takt til børn og børn, der leger meget sammen på under 1 meters af-
stand. 
Det anbefales, at ledelsen i dagtilbuddet/på skolen, med samtykke fra 
den smittede medarbejder/forældrene til det smittede barn, formidler 
specifik information om smittetilfældet til medarbejdere og forældre til 
børn, som personalet vurderer kan være at regne for nære kontakter. 
Ledelsen skal være opmærksom på gældende lovgivning og praksis 
om håndtering af følsomme personoplysninger. 
Nære kontakter skal således vurderes i forhold til det konkrete til-
fælde. Det vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke er yderli-
gere børn, elever eller personaler, der skal vurderes som nære kon-
takter. Der kan omvendt være tilfælde, hvor en del af en stue, klasse 
eller personalegruppe bør vurderes som nære kontakter, og der kan 
være tilfælde, hvor hele stuen, klassen eller personalegruppen bør 
vurderes som nære kontakter. 
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SKOLER	OG	NAVNE	
	
Lilleskolernes	Musik-	og	Teaterfestival	2020/21	
Årets	festival	måtte	som	bekendt	aflyses	pga.	covid-19.	Norddjurs	
Friskole	stod	klar	som	værter	og	havde	lagt	et	stort	arbejde	for	dagen	
og	indgået	diverse	aftale,	da	corona	ramte	og	lagde	landet	(og	festiva-
len)	ned.	Heldigvis	er	de	klar	til	at	tage	depechen	op	og	afholde	festi-
valen	i	2021	(Randers	Lilleskole,	Holbæk	Lilleskole	og	Halsnæs	Lille-
skole	der	er	de	næste	i	rækken	rykkede	alle	en	balle).	Vi	er	opmærk-
somme	på	den	ekstraordinære	situation	Norddjurs	Friskole	står	i	
med	udgifter	med	ifm.	aflysningen	af	årets	festival	og	vil	ved	lejlighed	
tage	det	op	i	kredsen	af	medlemsskoler.		
	
	
	
LILLESKOLERNES	SAMMENSLUTNING	
	
	
Videokonference	om	administrative	emner	
	
Torsdag	den	10.	september	afholder	Lilleskolernes	Sammenslutning	
den	første	videokonference	på	Zoom	om	administrative	spørgsmål.	
Konferencens	indhold	og	form	vil	bygge	på	de	erfaringer	der	er	ind-
høstet	fra	de	flere	end	21	videokonferencer,	der	siden	marts	måned	
har	været	afholdt	om	skolerne	i	en	Covid-19	tid.		
Dagsordenen	på	administrations-konferencerne	vil	være	en	blan-

ding	af	aktuelle	emner,	lidt	større	temaer	og	ikke	mindst	deltagernes	
spørgsmål	og	erfaringsudveksling.	Hver	konference	vil	vare	1	time,	
og	det	er	tanker	fremover	at	holde	konferencerne	en	gang	om	måne-
den.		
Invitation	til	konferencen	10.	september	kl.	10	vil	blive	udsendt	

sammen	med	link	til	Zoom.	Skolen	beslutter	naturligvis	selv,	hvem	
der	deltager.		
	
	
Bedre	telefonsystem		
	
Så	lykkedes	det	at	få	det	nye	hovednummer	til	telefonsystemet	hos	
Lilleskolernes	Sammenslutning	op	at	køre:	6914	9664	–	ved	opkald	
på	dette	nummer	kan	man	vælge	hvilken	medarbejder	man	ønsker	at	
tale	med.	Man	kan	selvfølgelig	stadig	ringe	på	til	os	på	de	direkte	tele-
fonnumre.		
	

	
Kontakt:	
Hovednummer		
til	Lilleskolerne:		
tlf.	6914	9664.	
	
Medarbejdere:		
Ø Sune	Jon	Hansen:	
sune@lilleskolerne.dk,	
tlf.	2874	3329	

Ø Lars	Larsen:	lars@lil-
leskolerne.dk	
tlf.	2258	8228	

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


