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Fra kalenderen
Næste
Zoom-konferencer
For ledere:
- 30. sept. kl. 10
For administrativt personale:
- 1. okt. kl. 10
LINK til Zoom udsendes nogle dage før
mødet.
Intromøder for nye
bestyrelsesmedlemmer 2020
AFLYSES pga. nye
Corona tiltag
22. sept., Jylland.
29. sept., 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
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
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Ny restriktioner og anbefalinger giver usikkerhed
og krydspres omkring drastiske beslutninger
I kølvandet på regeringens udmelding i fredags, den 18. september,
om nye restriktioner og tiltag for at begrænse covid-19 smitten, er der
fra forskellig side udsendt bidrag til, hvordan skolerne fremover skal
forholde sig med hensyn til sociale arrangementer, hvilket i Sundhedsstyrelsens terminolog også omfatter undervisningsaktiviteten lejrskoler.
Allerede fredag den 18. september udsender KL (Kommunernes
Landsforening) et notat der indikerer at lejrskoler anbefales aflyst. I løbet af søndag den 20. kommer der et nyt svar på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor anbefalingen om aflysning er helt klar. I skoleforeninger bliver man orienteret om den nye anbefaling i mail søndag
aften kl. 23.01. Og endelig udsender Sundhedsstyrelsen op ad dagen
mandag den 21. september en meddelelse med den næsten ordrette
samme anbefaling.
Nogle lejrskoler var allerede taget af sted mandag morgen, da den nye
melding begyndte at indløbe på skolerne. Andre lejrskoler skal afsted
senere på dagen eller i de kommende 14 dage. Både en aflysning og
ikke mindst en hjemkaldelse fra en allerede igangværende lejrskole er
drastiske beslutninger med store konsekvenser for skolens elever og
lærere, for undervisning og planlægning samt ikke mindst økonomien.
Heroverfor står blandt andet hensynet til sundhed, modvirkning af smittespredning, ”forsigtighedsprincippet” og risikoen for at blive opfattet
som uansvarlig, uanset hvor mange forholdsregler og konkrete saglige
vurdering der gøres – fordi det, hvis vi ikke passer på, kan trække i retning af, at blive en konkurrence om at være mest restriktiv, således at
det bliver den ”strammeste” linje, der bliver målestokken uden hensyn
til konsekvenserne for undervisning, dannelsen, legen, trivslen og det
gode børne- og skoleliv, som jo er det skoleledelsen og de ansatte
først og fremmest har ansvar for!
Her på sekretariatet har vi modtaget mange henvendelser i løbet af
mandagen om de dilemmaer og problematikker de nye retningslinjer
afføder. Selvfølgelig klarer man det på skolerne – det er besværligt, ærligt og gør ondt; og giver helt sikkert anledning til ledelsesmæssige
overvejelser. På zoom-konferencen for lederne onsdag i næste uge bliver det helt sikkert et af emnerne.
Aktuelle Covid 19 henvisninger og nyheder følger nedenfor

SKOLER OG NAVNE
Sekretærnetværkets kursusdøgn på vippen
I lyset af sidste uges skærpede udmeldinger fra myndighederne er arrangørerne af årets Netværkskursus for administrative medarbejdere
på lilleskolerne trukket i arbejdstøjet og er i skrivende stund i færd med
at afklare om kurset skal afholdes. Der vil blive meldt endeligt ud senere i dag eller tidligt i morgen.
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Lokalt aftalte løntillæg steget 84 % siden 2014
Lærere og børnehaveklasseledere ansat ved medlemsskolerne i Lilleskolernes Sammenslutning får i gennemsnit 31.835 kr. udbetalt i lokalt
aftalte løntillæg. Det er 84 % mere end i 2014. Samtidigt er undervisningstillægget i samme periode steget med 20 % til 20.458 kr. i gennemsnit pr. lærer. Det fremgår af en analyse af løntillæg – såvel de lokalt aftalte, som de centralt fastsatte – som Lilleskolernes Sammenslutning netop har færdiggjort, og som udsendes sammen med dette
nummer af LS Aktuelt.
Analysen omfatter 58 skoler og 823 årsværk, hvilket er knap 16 %
flere årsværk end der var i 2014. Grunden til at der sammenlignes med
2014 og ikke 2019 er, at tallene for perioden 2015-2020 indgik i Friskolernes opgørelser.
Skolerne kan i analysen se gennemsnitstal for løntillæg for hver enkelt medlemsskole. Erfaringsmæssigt giver det anledning til, at enkelte
skoler opdager fejl i deres tal. Hvis man opdager sådanne fejl er man
meget velkommen til at kontakte sekretariatet. Talmaterialet som Lilleskolernes Sammenslutning har analyseret på, stammer fra skolernes årlige indberetning pr. 30. april til Fordelingssekretariatet.

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING
Ledertræf 2020 sprudlede
Onsdag til fredag i sidste uge var knap 60 ledere fra medlemsskolerne
samlet på Kobæk Strand til et ledertræf med fokus på idealer, forestillinger og forventninger til skolen og børnenes skolegang. Programmet
bød på en vifte af oplæg spændende fra en skarp politisk samtidsdiagnose til indblik i trommespil, afvekslende med diskussioner, samtaler,
quiz om lilleskolernes historie, krydret med sejltur til Skælskør samt ikke
mindst festlige indslag og fornøjeligt samvær med forrygende danseglad musikalsk ledsagelse.
Deltagerne vil få tilsendt oplægsholdernes slides en af de nærmeste
dage.

Intromøder for nye bestyrelsesmedlemmer udskudt
På grund af de seneste stramninger af Covid-19 restriktionerne er de
kommende intromøder for nye bestyrelsesmedlemmer, den 22. september i Randers og den 29. september i Ballerup, desværre udskudt.
Intromøderne i den nuværende form egner sig ikke til at blive afviklet som webinarer. Så vi håber, at det bliver muligt at afholde intromøderne senere på året som fysiske møder. I mellemtiden afsøger vi mulighederne for at tilbyde en video-/zoombaseret orientering om bestyrelsesarbejdet.
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Tilskudsberegneren er rettet

Som nævnt på blandt andet zoom-konferencen for administrative medarbejdere den 10. september, var der en mindre fejl i den første udgave af excelarket, som kan bruges til at foretage en skønsmæssig beregning af skolens tilskud i 2021 og efterreguleringen i 2020. Fejlen
blev rettet dagen efter udsendelsen – og en rettet version blev lagt på
hjemmeside. Den rettede tilskudsberegner kan findes HER.

COVID 19 nyt
Forsamlingsforbuddet. En ny ajourført udgave af bekendtgørelsen om forsamlingsforbud er udsendt den 19. september. Bestemmelsen om at skolerne er undtaget – også på lejrskoler – er fortsat gældende.
• Hent den nye bekendtgørelse af 19. september HER

Ny udgave af pjecen om Forholdsregler ved tilfælde af
COVID 19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser. Sundhedsstyrelsen har den 17. september udsendt den
3. udgave af pjecen der udkom første gang 25. maj, og blev opdateret
til 2. udgave den 25. august.
• Hent 3. udgave af Sundhedsstyrelsens pjece HER
Væsentlige ændring fra 1. til 2. udgave – citat fra pjecen:
”… i forbindelse med smittehåndtering i dagtilbud og skoler (til og
med 10. klasse) ved ét tilfælde af COVID-19 på en stue eller i en
klasse, ud over den sædvanlige opsporing af nære kontakter, [blev
der] indført en screening for COVID-19, når den generelle anbefaling om 1 meters afstand er fulgt. Her hjemsendes børn eller elever
på den pågældende stue eller klasse, som ikke identificeres som
nære kontakter til den smittede, og testes én gang. I dagtilbud og
skoler hvor anbefaling om 1 meters afstand ikke kan følges af undervisningshensyn testes alle på stuen eller i klassen to gange efter
smitteopsporingsprogrammet for nære kontakter (jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter). Hvis der er nære kontakter i øvrigt til børn eller unge i skolen testes de også efter dette
program”.
Væsentlige ændring fra 2. til 3. udgave – citat fra pjecen:
”Ændringerne fra 2. til 3. udgave er primær af redaktionel karakter
og omfatter bl.a. præcisering af, at der ikke anbefales screening og
hjemsendelse af hele klasser, når der er konstateret ét smittetilfælde i
en klasse på ungdoms- og voksenuddannelser. På disse uddannelsestrin skal der alene ske opsporing af nære kontakter, som testes to
gange. Herudover er det blevet præciseret, at der ved smittetilfælde
af medarbejdere i både dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser foretages den sædvanlige smitteopsporing af nære
kontakter, samt præcisering at det mest hensigtsmæssige tidspunkt
for testning i forbindelse med smitteopsporing”.
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Undervisningsministeriets spørgsmål-svar (20. september) Hvor ministeriet orienterer om sociale arrangementer ( - hvor man
fortsat kan undre sig over at lejrskoler ikke i det væsentlige er undervisningsaktiviteter….)
Spørgsmål: Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- samt voksenuddannelser?
Svar: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler,
fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.
Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller
studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller
undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er
vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra
samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.
Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt
formål. Det kan fx være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller
skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler, introduktionskurser og brobygning.
Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.
Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet,
institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage,
lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes
sammen i løbet af en almindelig dag.

•

Se spørgsmål svar om sociale arrangementer, lejrskoler
mv. HER

Sundhedsstyrelsens (presse-)meddelelse mandag
Indeholder stort set det samme som Undervisningsministeriets spørgsmål-svar.

•
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Se Sundhedsstyrelsens meddelelse om HER
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Kontakt:
Tlf. 6914 9664
Mail: post@lilleskolerne.dk
➢ Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf dir.: 6914 9983 - tlf. mobil/sms: 2874 3329
➢ Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982 - tlf. mobil/sms: 2258 8228
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms 4054 9766.
Send sikker mail:
Send sikker mail
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