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Fra kalenderen
Flere end 60
er allerede tilmeldt!
Netværk, inspiration,
Debat, sparring mm

Ledertræf 2020
16. - 18. september
Program er ude
Tilmelding
kan nås endnu!!
Intromøder for nye
bestyrelsesmedlemmer 2020
22. september, Jylland.
29. september, Sjælland
Tid:17.00 - 21.00
Introkursus for nye
medarbejdere på lilleskolerne - 2020
6. oktober på Sjælland
8. oktober i Jylland
Tid: 17.00 - 21.00

Ny praksis angående SPS-tilskud til ”nye elever”
Rettelse af oplysninger i LS Aktuelt nr. 5, uge 36
Der er indført en ny praksis med hensyn til tilskud støttekrævende
elever på skoler som ikke tidligere har haft tilskudsberettigede specialundervisningselever. I tilskudsansøgningssprog taler man om skoler uden beregningsgrundlag – i denne situation skal ministeriet fastsætte et beregningsgrundlag.
I LS Aktuelt i sidste uge – nr. 5, uge 36 – skrev vi at skolen skulle anvende et særligt oplysningsskema, hvis skolen ikke havde anmodet
om tilskud til støttekrævende elever sidste år, men nu har optaget en
eller flere støttekrævende elever. Den nye praksis, som vi er blevet
bekendt med fra STUK, går ud på at skolen IKKE skal udfylde et særligt skema, men i stedet tage kontakt til Center for Institutionsdrift og
Administration ved konsulent Vibeke B. Knudsen.
LINK til STUK´s side om
ansøgning om tilskud m.v. inkl. kontaktoplysninger:

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/tilskudtil-frie-skoler/tilskud-til-frie-grundskoler

Bemærkning om standpunktskarakterer i forbindelse
med den kommende praktisk-musiske eksamen ved
afslutning af 8. klasse

Lederiet 2020
27. oktober og
26. november

En fri grundskole, der har valgt at føre til Folkeskolens afgangsprøve,
skal følge alle bestemmelserne om prøveaflæggelse. Det betyder dog
ikke, at der på skolen skal gives en standpunktskarakter for faget.

Regionsmøder 2020
10. november i Jylland
12. november: Sjælland

I henhold til friskoleloven, skal skolerne evaluere undervisningen,
men der er ikke krav om at evalueringen skal være med et tal, eks.
Standpunktskarakter. Dette gælder også for den nye praktisk-musiske eksamen ved afslutningen af 8. klasse, som skal gennemføres første gang i dette skoleår.

Specialpædagogisk
træf 2020
19. - 20. november
Lederinternat 2021
10. - 11. februar, 2021
Repræsentantskab og
Lilleskoletræf 2021
16. - 17 april

Tilskud fra kompetencefonden
Husk at overveje muligheden for tilskud til uddannelsesaktiviteter
fra Kompetencefonden, når det drejer sig om kompetenceudvikling
for medarbejdere under en statslig overenskomst, det vil sige lærere,
børnehaveklasseledere eller ledere.
Fonden finansieres af overenskomstmidler på statens område, og ansøgningsproceduren indledes med at medarbejderen indsender en
ansøgning. Se mere på hjemmesiden for Den Statslige Kompetencefond: https://kompetenceudvikling.dk/ansog-om-stotte
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ANNONCE:

Kære medlemmer og interesserede i
Lilleskolernes Historisk-pædagogiske Selskab.
Hermed inviteres I til næste møde og generalforsamling.
Fredag d. 2-10-2020 kl. 15-17
Børne U.N.I, Valdemarsgade 14, 1665 København V
• Velkomst og præsentation
• Skolens leder Gitte Svenning vil fortælle lidt om skolen
• Sekretariatsleder Sune Jon Hansen og Peter Højgaard fortæller om
Lilleskolernes Sammenslutning
Derefter generalforsamling efter vedtægterne
Tilmelding til
Bente Haugaard 0912bente@gmail.com og/eller 61662126

COVID 19 nyt
Om information om Covid 19 mm
Lilleskolernes Sammenslutning afholder videokonferencer på Zoom
om emnet efter behov. Foreløbig er der afholdt 21 konferencer Her i
LS Aktuelt bringer vi udvalgte nyhed om COVID 19 og skolerne.
Denne uges nye restriktioner for Hovedstadsområdet og Odense kalder efter vores vurdering, ikke umiddelbart på videokonference eller
andre initiativer – MEN sig til hvis det vil have værdi!
De nye regelsæt – herunder bekendtgørelse om forsamlingsforbud –
var endnu ikke udsendt her til formiddag, tirsdag den 8. september.
Den fulde og gældende information gives af myndigheder og ministerier – hvis udsendelser og hjemmesider vi opfordrer skolerne til at
følge med i.
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SKOLER OG NAVNE
Stigende elevtal på lilleskolerne - formentlig
Vurderet på grundlag af oplysninger fra ca. 30 % af medlemsskolerne, ser det ud til, at lilleskolerne igen i år kan notere en mindre
fremgang i elevtallet pr. 5. september, på ca. 1,5 %. Hele 75 % af de
skoler der allerede har indsendt svar på den mail sekretariatet udsendte i går om elevtal, har angiver at deres elevtal er stigende.
Hillerød Lille Skole – ny viceskoleleder
Hillerød Lille Skole har ansat Martin Kramer som ny viceskoleleder, i
forbindelse med at Susan Holvøe går pension. Martin kommer fra en
stilling som lærer ved skolen. Skolen holder afskedsreception for Susan den 2. oktober, kl. 15-17.
Helsingør Lille Skole – afskedsreception
Fredag den 25. september, kl. 14-16, afholder Helsingør Lille Skole
den afskedsreception for Gitte Baaring Hansen, som skolen måtte udskyde før sommerferien på grund af Covid 19. Gitte er gået på pension og skolen vil gerne sende hende ind i pensionisttilværelsen med
en fest.

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING
Kontakt:

Tlf. 6914 9664
Mail: post@lilleskolerne.dk
Ø Sune Jon Hansen:
sune@lilleskolerne.dk,
tlf. 2874 3329
Ø Lars Larsen:
lars@lilleskolerne.dk,
tlf. 2258 8228
Ø Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, tlf. 4054 9766.
Send sikker mail:
Send sikker mail

Sikker mail til Lilleskolernes sekretariat
Man kan sende en sikker mail til Lilleskolernes Sekretariat ved at
klikke ind på hjemmesiden under ”Om os” og videre til ”Sekretariatet”, hvor man kan klikke på ”Send sikker mail”. Mailen lander i vores
hovedpostkasse på post@lilleskolerne.dk
Se på hjemmesiden her:

https://lilleskolerne.dk/lilleskolerne_/sekretariatet

Samarbejde om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse
Lilleskolernes Sammenslutning deltager igen i samarbejdet om den
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Det gør vi sammen med de øvrige skoleforeninger, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, Frie
Skolers Lærerforening samt Din arbejdsmiljøpartner. Den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse giver ledere og arbejdsmiljørepræsentanter
viden og værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøet på egen skole.
LINK:

https://forebyg.nu/den-obligatoriske-arbejdsmiljouddannelse-for-frie-skoler/
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