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COVID 19 nyt 
 

Sociale arrangementer i skolens regi   
 
I forbindelse med at forsamlingsforbuddet blev ændret for Odense og 
Storkøbenhavn, var en af anbefalingerne, at ”At aflyse alle sociale arran-
gementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående ud-
dannelser”, hvilket har givet anledning til mange spørgsmål.  
 
Som reaktion herpå, har Undervisningsministeriet udsendt en uddy-
bende tekst, som belyser hvilke arrangementer man fortsat kan afholde 
på skolen. Ministeriet skriver: 
 

”Sundhedsmyndighederne anbefaler grundskoler, ungdoms- og 
voksenuddannelser at aflyse arrangementer, der primært har et 
socialt formål. Det kan fx være klassefester og skolefester, der pri-
mært har et socialt formål. Anbefalingen gælder både sociale ar-
rangementer, som skolen holder på og uden for skolens/instituti-
onens matrikel.  
 
Skoler og institutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et 
fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrel-
sesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efter-
skoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens 
bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, foræl-
dremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lig-
nende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familie-
medlemmer og introduktionskurser samt brobygning.  

 
Skoler og institutioner skal være opmærksomme på, at sundheds-
myndighederne samtidig opfordrer til, at flest mulige aktiviteter 
foregår udendørs i de respektive kommuner. Derudover skal alle 
skolens/institutionens aktiviteter fortsat ske under hensyntagen til 
sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, 
der løbende kan blive opdateret – herunder selvisolation, hygi-
ejne og afstand”. 

 
Hertil kan man føje, at der altid vil være en række lokale forhold – loka-
lernes størrelse, adgangsveje, muligheder for at være i det frie etc. – 
som skal tages i betragtning og indgå i ledelsens beslutningsgrundlag. 
 
 
 

  

Fra kalenderen 
 

I denne uge: 
Ledertræf 2020 
 
 

Kommende uger: 
 
Zoom-konferencer 
For ledere og admini-
strativt personale hver 
måned – se datoer om-
stående 
 
Intromøder for nye 
bestyrelsesmedlem-
mer 2020 
22. sept., Jylland.  
29. sept., Sjælland 
Tid:17.00 - 21.00 
 
Introkursus for nye 
medarbejdere på lil-
leskolerne - 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: Sjæl-
land 
 
Specialpædagogisk 
træf 2020 
19. - 20. november 
 
Lederinternat 2021 
10. - 11. februar, 2021 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
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Forældre til Covid 19 hjemsendte børn får 
håndsrækning  
 
Forældre hvis børn er hjemsendt fra daginstitution eller skole på grund 
af Covid-19 og som derfor har behov for at blive hjemme fra arbejde 
for at passe børnene, får nu en økonomisk håndsrækning.  
 
I stedet for at holde fri uden løn og dermed uden indkomst skal foræl- 
drene kunne få barselsdagpenge i op til 10 dage, når de er nødt til at 
blive hjemme for at passe deres børn i forbindelse med Covid 19. Det 
fremgår af en trepartsaftale, som forventes omsat til lovgivning med 
virkning fra 1. oktober 2020.  
 
Trepartsaftalen giver en ny økonomisk mulighed for at finde lokale løs-
ninger, som supplement til andre lokale tiltag, fx hjemmearbejde, brug 
af omsorgsdage, særlige feriefridage og afspadsering. Nogle hoved-
elementer i aftalen er: 
 

• Forældre med børn til og med 13 år kan få op til 10 dage med 
barselsdagpenge frem til 31. december 2020 

• Barselslovens betingelser for ret til dagpenge skal være op-
fyldt. 

• Det er et krav, at ingen af de samboende forældre har mulig-
hed for hjemmearbejde og ikke har omsorgsdage eller afspad-
sering til rådighed. 

• Hvis barnet selv er konstateret smittet med Covid 19 skal foræl-
drene også have brugt deres mulighed for at få fri på barnets 1. 
og 2. sygedag. 

• Forælderen, som er hjemme, må ikke modtage løn for dagene 
hjemme.  

• Der kan kun gives støtte til en forælder pr. hjemsendelsesdag. 
 
 
 

Aktuelle henvisninger vedrørende Covid 19:  
 

Forsamlingsforbuddet begrænset til 50 personer (fra 100) i 18 

navngivne kommuner:  

• Hent ændringsbekendtgørelsen her.  
 

Sygdom og hjemsendelse. Sundhedsstyrelsen har udsendt en 

pjece, med råd om sygdom og hjemsendelse til forældre med børn i 
skoler og dagtilbud.  

• Hent Sundhedsstyrelsens pjece her.  
 

  

https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216204
https://admin.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-for%C3%A6ldre/Informationsmateriale-til-foraeldre-om-boern-med-symptomer-der-kan-vaere-COVID19-eller-som-har-hjems.ashx?la=da&hash=6741DEA0A705106D4511506612CF6F56E868431D
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Undgå smitte – både på kontoret, til møder under pauser m.v. og i 

det offentlige rum. Sundhedsstyrelsen har udgivet to håndbøger om, 
hvordan man kan undgå smitte på kontorarbejdspladser, fx under mø-
der, i pauser og i forbindelse med frokost, samt om hvordan man und-
går smitte når man fx står i kø, bruger et offentligt toilet og færdes i det 
offentlige rum. Håndbøgerne indeholder forslag og eksempler på løs-
ninger til hvordan man gør det nemmere at holde afstand, holder god 
håndhygiejne og dermed fremmer tryghed og sikkerhed.   
 

• Hent håndbogen for kontorarbejdspladser her.  
 

• Hent håndbog med inspiration til at undgå smitte i det offent-
lige rum her. 

 

Iværksættelse af nødundervisning – Risikoen for at en skole, 

kommer i den situation, at der skal iværksættes nødundervisning i for-
bindelse med Covid-19, fx i forbindelse med hjemsendelse af hele klas-
ser eller afdelinger, er forøget som følge af de stigende smittetal. Un-
dervisningsministeriet har udarbejdet en lille, meget illustrativ og præ-
cis vejledning om hvilke handlinger skolen skal foretage ved iværksæt-
telse af nødundervisning. 

• Hent vejledningen her.  
 

 

 
 

SKOLER OG NAVNE 
 
 

Lederlønninger - tillæg fylder  
 
En opgørelse over lønninger for øverste leder og øvrige ledere, som 
Lilleskolernes Sammenslutning har udarbejdet, viser at lokalt aftale løn-
tillæg udgør en betydelig andel af den samlede aflønning. Gennem-
snitligt udgør tillæg knap 50.000 kr. pr. år. Den samlede løn – interval-
løn plus tillæg – er således gennemsnitligt over intervallets top.  

Lønstatistikken er opgjort på baggrund af skolernes indberetning 
pr. 30. april 2020 af lønninger til Fordelingssekretariatet. I lønstatistik-
ken kan man også se udviklingen på medlemsskolerne i lederlønnin-
gerne siden 2008 – dog har statistikken et hul i perioden 2015-2019, 
hvor lilleskolerne var dobbeltorganiseret i både Lilleskolernes Sam-
menslutning og Dansk Friskoleforening.  

Lederlønstatistikken udsendes i mailen sammen med dette nummer 
af LS Aktuelt.  
 

 

 
 

  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale/Nudging/21079_SST_Manual-kontor.ashx?la=da&hash=380F0671AD0CBCE48D8F50CD70B7145AAAFECC9E
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale/Nudging/21079_SST_Manual-offentlige-rum.ashx?la=da&hash=4B88DFD4F345C345C4CF8F0EC1EA504D909DE119
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Covid%2019/200911-Vejledning-om-handlinger-ved-ivrkst-af-ndundervis-p-skoler-og-instir-under-ministeriets-omrde.pdf
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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
 
 

Flot tilslutning til første zoom konferencer for admini-
strativt personale 
 
Der var ca 35 deltagere i den første zoom konference for administrativt 
personale, som blev afholdt i torsdags, den 10. september. Blandt em-
ner var tilskud, ferie, overenskomster (arbejdstid og lønstigninger), 
budgetlægning, LS´s hjemmeside og brugerinddragelse i kommende 
fornyelse, etablering af over oversigt over administrative værktøjer.  

Konferencen for administrativt personale vil efter planen afholde 
zoom-møder den første torsdag i måneden kl. 10-11. De næste zoom-
møder afholdes 1. oktober, 5. november og 3. december. Medlems-
skolerne vil få tilsendt link nogle dage før mødet afholdes.  
 
 

Zoom konferencer for ledere genoptages 
 
Vi har over de seneste måneder gjort os gode erfaringer med at mødes  
med lederne til online konferencer på zoom. Anledningen var i første 
omgang corona-krisen, men vi fik også vendt mange andre aktuelle og 
presserende forhold. Så vi fortsætter med disse zoom-konferencer. Fast 
den sidste onsdag i måneden – og derudover hvis omstændighederne 
kræver det: 

• Onsdag den 30. september, 2020 

• Onsdag den 28. oktober, 2020 

• Onsdag den 25. november, 2020 

• Onsdag den 16. december, 2020 
Vi sender link til konferencen samt dagsorden/tematisk nedslag ud 
ugen forinden (forslag og indspark er selvfølgelig yderst velkomne) 
 
 

 

 
 
 

 

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