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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

−  7. december kl. 13.00 
For administrativt personale:  

−  1. december kl. 10.00 
For bestyrelse mv:  

− 30. november kl. 19.00 
 
Intromøde for nye medar-
bejdere i Lilleskolerne 

− Jylland – afventer ny dato 
 

Lederiet 2022 – OBS dato 

− 25 okt. og 22 nov. 
 
Specialpædagogisk- / inklu-
sionstræf 2022 

− 29-30. november 
 
Lederinternat 2023 

− 1.- 2. februar 
 
Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 

−  Afventer datoer 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDT OM CORONA IGEN 

Efteråret er over os og skoler oplever igen sygdom blandt elever og 

personale. Når mange ikke bliver testet, er det selvsagt svært at vide om 

det er Covid-19, influenza eller andet. Man behøver som udgangspunkt 

ikke at blive testet, medmindre der er en særlig sundhedsfaglig grund 

til det. Derfor skal man blive hjemme, når man er syg. 

Skoler kan stadig afvise at modtage elever, der er testet positive for eller 

har symptomer på Covid-19 (symptomer på Covid-19 ligner generelt 

set de typiske symptomer, som ses ved andre luftvejsinfektioner, fx for-

kølelse og influenza; feber, tør hoste, ondt i halsen, kvalme, trærhed, 

forkølelsessymptomer, vejtrækningsbesvær, mv) 

Du finder de gældende retningslinjer for grundskoler her – og ja, de er 

tilbage fra før sommerferien og ja, de er yderst kortfattede. Det skyldes, 

at Covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom. 

Hvis man lader sig teste og tester positiv er anbefalingen, som tidligere, 

at man går i selvisolation. Det gælder ved alle typer tests. Selvisolation 

betyder; 

- Bliv hjemme 
- Undgå så vidt muligt kontakt med personer 
- Vær særlig opmærksom på hygiejne og rengøring 

 
Selvisolationen kan ophæves efter 4 dage, medmindre man har betyde-

lige symptomer. 

Hent pjece ”til dig der er testet positiv for Covid-19” 

 
 
 

BILLEDER TIL ÅRSSKRIFT 2023 

 
Til Lilleskolernes Sammenslutnings årsskrift vil vi igen år gerne bede jer 

indsende indscannede pdf.-filer af ’værker’ lavet af jeres skolers elever.  

I må meget gerne sende dem til sune@lilleskolerne.dk 

Hvis I har spørgsmål til format eller værkets karakter, så skriv eller send 

en mail til os. Jo mere vores grafiker har at vælge imellem, jo flottere bli-

ver vores årsskrift. 

  

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus
mailto:sune@lilleskolerne.dk
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LOKALE LØNFORHANDLINGER OG DELING AF LØNDATA 

I tilknytning til skolernes lokale lønforhandlinger gør vi opmærksom på, at skolen er forpligtet til at dele 

løninformationer om de medarbejdere, som TR repræsenterer, med TR. Dette fremgår af Cirkulære om 

rammeaftale om nye lønsystemer, se §12, stk. 5.  

Reglerne lyder: 

§12, Stk. 5. Tillidsrepræsentanten skal i forbindelse med de årlige lønforhandlinger have mulighed for at 

få relevante lønoplysninger for de personer, som den pågældende repræsenterer, herunder en liste over 

de ansatte. 

Af bemærkningerne til teksten fremgår, at lønoplysningerne kan indeholde oplysninger om medarbejde-

rens navn, arbejdssted, stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, lønindplacering samt centralt og lokalt 

aftalte tillæg. 

I ovenstående er der ikke taget stilling til, om udlevering kan være i form af lønsedler. Dette afgør skolens 

ledelse. Udlevering – også hvis det er lønsedler – er med hjemmel i cirkulæret og dermed i overensstem-

melse med GDPR.  

Slutteligt fremhæves, at TR repræsenterer alle ansatte i den relevante grupper. Det er underordnet, om 

de pågældende er medlemmer af FSL (lærere) eller ikke.  

PS: Ovenstående regler er yderligere udfoldet i Personale Administrativ Vejledning, kapitel 177.4 om 

gennemførelse af forhandlinger 

 

NYT OM PRØVEAFHOLDELSE – FPNYT NR. 3 - NOVEMBER 

Overskrifterne i nyhedsbrevet; 

- Husk at booke elever til sygeprøver 

- Enkelte justeringer af prøvevejledningerne 

- Spansk på EMU-respons 

- Tilmelding til prøver maj/juni 20223 åbner 17. november 

OBS; Husk at registrere kontaktoplysninger på skoleleder og prøveansvarlige. 

Hent nyhedsbrevet 

Hvor du også finder en oversigt over kommende vigtige datoer. 

 

TEATERREFUSION FOR FRIE GRUNDSKOLER 

Nu kan alle frie grundskoler få teater på skemaet med op til 50% refusion - et tilbud, som indtil for ganske 

nylig har været forbeholdt kommunale institutioner. Mange Lilleskoler har stolte traditioner med at bruge 

teater i undervisningen, og nu er det altså muligt at få økonomisk tilskud til enten at få besøg af et profes-

sionelt teater eller at besøge et teater. 

Se mere her 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9168
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9168
https://pav.medst.dk/nye-lonsystemer/lokale-forhandlinger/
https://pav.medst.dk/nye-lonsystemer/lokale-forhandlinger/
https://stuk.uxmail.io/archive/1185716/
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Undervisning%20og%20tilsyn/Pressemeddelelse%20-%20teaterrefusion.pdf
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LOGIN-UDFORDRINGER KARAKTERDATABASE MV. 

Har du problemer med login til en række STIL-tjenester, så kan det skyldes at du ikke har fået tildelt de 

korrekte rettigheder. Hermed en opfordring til at kontrollere dine login-muligheder, inden der den 1. de-

cember er frist for indberetning af de første standpunktskarakterer i karakterdatabasen samt frist for at 

indberette uddannelsesparathedsvurdering. 

Skolen skulle gerne have modtaget en mail fra Styrelsen for IT og læring (STIL) med overskriften ”Få ad-

gang til STIL-tjenester på en ny måde”, hvor de gør opmærksom på, at man, som noget nyt, skal have til-

delt bestemte rettigheder på NemID-medarbejdersignaturen. I mailen guider STIL dig igennem procedu-

ren for tildeling af rettigheder – og der er også hotline og support forbundet med guiden. 

Det har yderligere vist sig at der stadig kan være login-udfordringer på trods af korrekt tildelte rettighe-

der. En skole har således oplevet at skulle, som noget nyt, tilkøbe en cpr.nr. tilknytning for at kunne logge 

på en STIL-tjeneste.  

Vejledning til tilkøb cpr-tilknytning 

Vi stiller os lidt undrende overfor dette og hører gerne fra jer, hvis I har erfaringer med dette. 

lars@lilleskolerne.dk 

 

CROMEBOOKS OG GOOGLE WORKSPACE FORTSAT 

I den meget omtalte sag vedrørende Chromebooks i skolerne har Datatilsynet nu modtaget et omfat-

tende materiale, som skal godtgøre, at kommunernes brug af Google Workspace kan ske lovligt. Datatil-

synet forbyder ikke brugen af systemet, så længe tilsynet gennemgår materialet. 

Kilde; Datatilsynet 

 

MITID ERHVERV OG UNILOGIN 

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur, som efter planen lukker i sommeren 2023. Udrulnin-

gen af MitID Erhverv foregår løbende. Ledelse får besked i Digital Post og NemID administrator får di-

rekte besked på mail, når I kan flytte til MitID Erhverv.  

NemID medarbejdersignatur har fungeret godt i mange år. Men større krav til sikkerheden og et ændret 

trusselsbillede kræver en ny løsning, der giver danske virksomheder en endnu bedre sikkerhed ved login 

på private og offentlige selvbetjeningsløsninger.  

Med MitID Erhverv fås samtidig en nemmere digital hverdag. Når man fremover skal administrere bru-

gere, tildele rettigheder og give fuldmagter, sker det i én og samme løsning, MitID Erhverv. 

Unilogin for elever og personale vil fortsat fungere efter 1/1-2023, men på sigt vil personalet overgå til at 

bruge MitID Erhverv. 

Der hersker en del usikkerheder om hvordan og hvornår – og rådet herfra sekretariatet er at afvente den 

direkte besked om overgangen og overgangsfasen. Vi står selvfølgelig også til rådighed her på sekretari-

atet. 

 

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/administrator/Pages/tilkoeb-cpr-tilknytning.aspx
mailto:lars@lilleskolerne.dk
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/nov/datatilsynet-undersoeger-kommuners-materiale-om-google-workspace
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NY BARSELSVEJLEDNING FRA LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Har været annonceret og er på vej. Vi laver et nyhedsopslag på forsiden hjemmesiden i morgen, hvor vej-

ledningen mv. bliver tilgængelig. 

Lilleskolerne.dk 

 

NYT FRA LILLESKOLER 

Skolebyt Friskolen Østerlars – skoleår 23/24 – uge 35/36 

Friskolen Østerlars på Bornholm er en aldersintegreret skole med pt. 125 elever. 

Hvert år i august (helst uge 35/36) tager hele skolen på lejrskole i 5 dage – et sted i Danmark. 

Friskolen Østerlars har kapacitet til en skole på ca. 140 elever plus/minus. 

Er I interesseret i at høre mere og evt. at bytte skole i en uge så kontakt venligst; 

Viceskoleleder; Sarah Dalgaard 

sarah@friskolen-oesterlars.dk 

56498280 

 

 

 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Du er som altid meget velkommen til at kontakte os her i sekretariatet. 

 

Kontakt Lilleskolernes Sammenslutning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lilleskolerne.dk 
  

• Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms: 2874 3329 

• Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982  

• Niels Strunge. niels@lilleskolerne.dk,  Tlf. dir. 9215 8228  
 

 

https://lilleskolerne.dk/forside
mailto:sarah@friskolen-oesterlars.dk
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

