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To lilleskoler i lock down  
 
Henover weekenden besluttede ledelserne på Randers Lille 
Skole og Norddjurs Friskole, at sende elever og ansatte hjem på 
baggrund af stigende antal smittede blandt ansatte og elever.  
 
De to skoler fortsatte undervisningen mandag som nødundervis-
ning. Undervejs i beslutningsprocessen har skolerne været i kon-
takt med relevante myndigheder dels for at søge råd, dels for at 
opfylde forpligtelserne til at orientere myndighederne. Hjemsen-
delsen har påkaldt sig nogen medieopmærksomhed især i Øst-
jylland.  
 
For at formidle et indtryk af situationen bringer vi nedenfor ”ny-
heden” således som Ritzau videregav den – citeret fra netmediet 
”Skolemonitor”:  
 
 

Om Randers Lille Skole:  
 

15 smittede med covid-19 og flere andre med symptomer får 
nu Randers Lille Skole til at lukke i en uge. 

»Vi kan se, at det bliver uhåndterbart, fordi vi har for mange 
krydsrelationer, og at der er for mange nye smittede,« siger 
skoleleder Peter E. Knøss om beslutningen, til TV 2 Østjyl-
land. 

Han har fulgt smittesituationen på skolen den seneste uge 
og besluttede sig natten til lørdag for at lukke skolen, så ikke 
virussen breder sig yderligere. I en mail til skolens forældre 
lyder det: 

»I dag spørger vi os selv: Kan vi garantere, at vi ikke får 
flere smittetilfælde at se i ugen, der kommer? Kan vi styre de 
værste smittekilder, og kan vi sikre at virus snart går over? Vi 
må desværre svare nej til alle tre spørgsmål.« 

Og derfor vil skolens omkring 200 elever fra mandag af 
modtage nødundervisning foran skærmen derhjemme i hå-
bet om, at ni dage væk fra skolen kan sætte en stopper for 
virussen. 

Det er særligt i skolens 6. klasse, at smitten har fået ram på 
flere elever, mens der også i 4. klasse er elever, som er te-
stet positive for covid-19. Ifølge Peter E. Knøss tager smitte-
udbruddet afsæt fra en medarbejder, der har været i begge 
klasser. 

Flere elever og medarbejdere afventer fortsat svar på deres 
covid-19-test. 

 
fortsættes…. 

 
 

Fra kalenderen 
 
 
Zoom-konferencer 
For ledere:  
o 30. sept. kl. 10 
o 7. okt. kl.  
o 28. okt. kl. 10 

 
For administrativt per-
sonale:  
o 1. okt. kl. 10 
o 5. nov. kl. 10 

LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet. 
 
Lederiet 2020  
26. november 
 
Regionsmøder 2020 
10. nov. i Jylland 
12. nov. Sjælland 
 
Specialpædagogisk 
træf 2020 
19. - 20. november 
 
Lederinternat 2021 
10. - 11. februar, 2021 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
 
 
UDSKUDT  
Pga. Covid 19  
o Intromøder for nye 

bestyrelsesmed-
lemmer 2020 

 

o Introkursus for nye 
medarbejdere på 
lilleskolerne – 2020 
(6/10 Sjællang og 
8/10 Jylland) 
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At være duksen i klassen har ikke hjulpet 
At det lige skulle være på Randers Lille Skole, at smitten  
stak af, havde Peter E. Knøss langt fra forventet. 

Alle klasser har været adskilt, ligesom skolegården har væ-
ret delt op, og der er blevet vasket hænder flere gange om 
dagen, lyder det fra skolelederen: 

»Vi har nok været duksen i klassen, fordi vi har været me-
get skarpe på retningslinjerne og har faktisk været lidt forar-
gede over, hvordan det foregår andre steder. Og så rammer 
det alligevel her. Det er rigtig træls,« siger Peter E. Knøss og 
fortsætter: 

»Det kan bruges som et signalement for, at alle kan blive 
ramt, og at det er svært, hvis man først får virussen indenfor 
dørene.« 

Skolen har løbende rådført sig med Styrelsen for Patient-
sikkerhed og Undervisningsministeriet. 

 
 

Om Norddjurs Friskole:  
 
Fra mandag morgen er eleverne på Norddjurs Friskole i 
Grenå igen tilbage til undervisningen bag computerskær-
men, som de var det i foråret, hvor alle landets skoler var 
lukkede. 

Indtil videre er fire personer testet positive for Covid-19 på 
skolen, og det får søndag skolelederen til at lukke ned til og 
med den 4. oktober: 

»Det er en nødvendig beslutning. Hvis jeg spørger mig selv 
som skoleleder, om jeg fortsat kan tage ansvaret for alles 
sikkerhed, så bliver jeg nødt til at sige, at det kan jeg ikke 
tage ansvar for, og derfor vælger vi nu at lukke,« siger Dorte 
Albæk, skoleleder ved Norddjurs Friskole, til TV 2 Østjylland. 

Lørdag meldte også Randers Lille Skole ud, at de holder 
lukket i den kommende uge på grund af covid-19. Der er tale 
om to smittede medarbejdere, en elev og en forælder. I sid-
ste uge var hele indskolingen sendt hjem, da der blev fundet 
smitte i to klasser, og de tre resterende klasser af den grund 
manglede lærere. 

Skolelederen frygter, at smitten kan sprede sig yderligere, 
hvis ikke skolen lukker nu. Også selvom antallet af smittede 
er relativt lavt for nu: 

»Det kan være jeg tager fejl, men jeg vil hellere lukke min 
skole ned en gang for meget, end en gang for lidt. Det bak-
ker vores forældrene og bestyrelsen også op om,« siger 
Dorte Albæk. 

Hun oplyser, at skolen har fulgt alle retningslinjer og efter 
første smitteudbrud på skolen har været i kontakt med Sty-
relsen for Patientsikkerhed løbende. 
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LOVGIVNING: 
 

Ny udgave af folkeskoleloven 
Der er udstedt en ny opdateret udgave af folkeskoleloven, som 
samler op på og indskriver de senest vedtagne ændringer i 2019 
og 2020 af folkeskoleloven.  

Se den ajourførte folkeskolelov HER.  
 
 

 
 

SKOLER OG NAVNE: 
 

Amager Lille Skole. 
Amager Lilleskole har nu slået stillingen som skoleleder på sko-
len op. Stillingsopslaget ligger på https://www.skolejobs.dk/stil-
ling/amager-lilleskole/.  
 
 

Sekretærnetværkets kursusdøgn blev (også) udskudt 
Mandag-tirsdag i denne uge skulle knap 30 sekretærer fra lilleskolerne 
have været på kursusdøgn i Emmaus ved Haslev. Kursusdøgnet er ar-
rangeret af et netværk af lilleskolesekretærer. Efter samråd med Lille-
skolernes Sammenslutning besluttede netværksgruppen at aflyse kur-
set og udskyde det til et senere tidspunkt.  

Samtidigt blev det aftalt, at Lilleskolernes Sammenslutning fremover 
vil være mere aktive i netværket og støtte op om kursusaktiviteter dels i 
form at praktisk hjælp til udformning og udsendelse af kursusprogram 
dels økonomisk. Sidstnævnte har allerede fået praktisk betydning i for-
bindelsen med udskydelsen, således at netværket ikke selv stod med 
det tab udskydelsen kan indebære. 

Der allerede sat i en ny dato for netværkskursusdøgnet: mandag den 
26. til tirsdag den 27. april 2021 – samme sted: Emmaus ved Haslev. 
 
 

 
 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
 

Introkursus for nye medarbejdere udskudt  
På grund af de aktuelle forholdsregler vedrørende Covid-19 pande-
mien har sekretariatet besluttet at udskyde de to planlagte introdukti-
onskurser for nye medarbejdere ved lilleskolerne.  

Kurserne skulle have været afholdt som fyraftensmøder, kl. 17 til 21 
den 6. oktober på Sjælland og den 8. oktober i Jylland. Vi håber at det 
bliver muligt at afholde introkurserne senere på året.  
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396
https://www.skolejobs.dk/stilling/amager-lilleskole/
https://www.skolejobs.dk/stilling/amager-lilleskole/
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Elevtallet pr. 5. september næsten opgjort  
Med tilbagemelding på vores opfordring til at indberette skolens elev- 
tal pr. 5. september fra lidt over 75 % af medlemsskolerne, kan vi no-
tere en stigning i elevtallet fra 2019 til i år på ca. 1,3 %.  
 
 

SKI-aftalerne kan fortsat anvendes  
Medlemmer af Lilleskolernes Sammenslutning har fortsat adgang til at 
bruge statens og kommunernes indkøbsaftaler – de såkaldte SKI-afta-
ler. Lilleskolernes Sammenslutning har tegnet abonnement, der er en 
forlængelse af det eksisterende og dækker alle foreningens medlems-
skoler. Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) er en portal 
med adgang til at købe ind til de priser, som staten/kommunerne har 
forhandlet på plads i rammeaftalerne.  

Alle skoler er tilmeldt, men skulle I have spørgsmål er selvfølgelig vel-
komne til at kontakte sekretariatet i Lilleskolernes Sammenslutning. 
 
 

 
 

COVID 19 nyt 
 
 

Procedurer ved beslutning om nødundervisning  
Såfremt skolen i forbindelse med høje smittetal efter en konkret vurde-
ring på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling (eller et på-
bud fra patientsikkerhedsstyrelsen) beslutter at hjemsende elever og 
iværksætte nødundervisning skal dette indberettes på en særlig formu-
lar til STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), såfremt der er tale 
om hele hold eller klasser. Endvidere skal der ske offentliggørelse på 
skolens hjemmeside, og skolen skal yderligere orientere de kommu-
nale sundhedsmyndigheder og patientsikkerhedsstyrelsen.  

Skolen kan kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved min-
dre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig 
undervisning. Nødundervisning er således foranstaltning der alene kan 
iværksættes af nødvendighed. Skoler og institutioner skal derfor fortsat 
som udgangspunkt gennemføre normal undervisning. 

Er der tale om hele hold eller klasser, der på baggrund af COVID-19 
skal hjemsendes, skal der indsendes en formular til Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, og der skal ske offentliggørelse på skolens hjemme-
side om nødundervisningen. 

Beslutningen om iværksættelse af nødundervisning skal begrundes. 
 

Se formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlæn-
gelse af nødundervisning HER.  
 
For skoler med dagtilbud (børnehave/vuggestue) er det muligt i helt 
ekstraordinære tilfælde, at indskrænke antallet af børn, hvilket omtales 
som at ”dimensionere” det enkelte tilbud på dagtilbudsområdet. Di-
mensioneringen skal iværksættes i så kort en periode som muligt og – i 
første omgang - maksimalt fire uger.  

forsættes … 

https://www.stukuvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/doc20/200821-formular-for-beslutning-om-midlertidig-genoptagelse-eller-forlaengelse-af-noedundervisning.docx?la=da
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Dimensioneringen kan bestå i at begrænse antallet af timer, som bar-
net er i tilbuddet, og der kan prioriteres mellem børn i forhold til den 
tid, som de er i dagtilbuddet, og der kan anvendes andre lokaler eller 
anvendes forskudte mødetidspunkter m.v.. Dimensioneringen skal be-
grundes.  
 
Se formular for beslutning om midlertidig dimensionering af dagtilbud 
mv. HER.  
 
 

Nyhedsbrev fra UVM.  
Nyhedsbrevet samler op på spørgsmål-svar på ministeriets hjemme-
side og har link/henvisninger til seneste udsendelser og breve til skoler 
og forældre, samt pjecer fra Sundhedsstyrelsen. Brevet indeholder alle 
nye svar i ”spørgsmål-svar” siden forrige nyhedsbrev fra 26. august. Ny-
hedsbrevet er således en nyttig og brugbar ajourføring.  

• Hent nyhedsbrevet fra 23. september HER.  
 
 

 

 

Kontakt Lilleskolernes Sammenslutning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lilleskolerne.dk 
  
Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf dir.: 6914 9983 - tlf. mo-
bil/sms: 2874 3329 
 
Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982. 
 
Peter Højgaard:  
peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms  
4054 9766. 
 
Send sikker mail: Send sikker mail   

https://www.stukuvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/doc20/200821-formular-for-beslutning-om-midlertidig-dimensionering-af-dagtilbud-mv.docx?la=da
file:///C:/Users/Peter%20HÃ¸jgaard/Downloads/200924-Nyhedsbrev-til-grundskolesektoren-ifm-COVID-19---uge-39.pdf
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

