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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 
 
Regionsmøde 2022/23 

− Jylland -afventer ny dato 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYHEDSBREVET LILLESKOLEN 

Vi har netop i fredags udsendt Lilleskolernes Sammenslutnings pæda-

gogiske-analytiske nyhedsbrev. 

Her på sekretariatet registrerer vi kun bestyrelsesforpersonen i bestyrel-

sen, så vi håber at skoleleder eller kontoret sender nyhedsbrevet videre 

til hele den lokale bestyrelse. 

Du finder nyhedsbrevet her. 

 

HAR DU LOGGET PÅ OPTAGELSE.DK? 

Som vi gjorde opmærksom på i forrige LS Aktuelt, så har en del oplevet 

problemer med login til en række STIL-tjenester (Styrelsen for IT og Læ-

ring). Hvis du/I ikke allerede har gjort det, så hermed igen en opfordring 

til at logge på optagelse.dk - for først og fremmest at tjekke om du kan 

logge på - og dernæst for at kontrollere om karakterer bliver korrekt 

overført fra karakterdatabasen til elevernes uddannelsesparathedsvur-

deringer (UPV). 

Deadline for indberetning af de første karakterer samt UPV er den 1. de-

cember. 

Alle skoler skal i starten af november have modtaget en mail fra STIL 

med overskriften ”Få adgang til STIL-tjenester på en ny måde”. STIL yder 

dog ikke teknisk support til NemID medarbejdersignatur, hvor rettighe-

derne skal tildeles. Følg brugervejledningen i mailen og husk at ”sætte 

hak” i P-nummer og sørg for at administrators cpr. nr. er tilknyttet institu-

tionen. 

Som brugeradministrator ved NemID kan man få hjælp og vejledning 

hos Erhvervsstyrelsens kundecenter, som dog kan være svære at få fat 

på. 

Vi har forsøgt at få nærmere svar på detailspørgsmål om overgangsfa-

sen til MitID-Erhverv og indflydelsen på Unilogin, men der er tilsynela-

dende flere spørgsmål, som der endnu ikke findes svar på. STIL og Er-

hvervsstyrelsen samarbejder dog om at finde ”gode løsninger” i forhold 

til dette, meldes det. 

Vi følger selvfølgelig sagen. 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/nyheder_udgivelser/lilleskolen
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HUSK 30-DAGESFRISTEN FOR REFUSION AF HJÆLPEMIDLER 

Siden januar 2021 har det været et krav, at skoler skal søge refusion for bevilgede og indkøbte SPS-hjæl-

pemidler senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt. Det gælder f.eks. it-startpakker til ordblinde og hjæl-

pemidler til svagsynede elever. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i en længere indkørings-

perioden været villige til at dispensere for kravet, hvis en skole ikke nåede at søge refusion inden for de 

30 dage. 

Ordningen har nu kørt i knap to år, og det er derfor yderst sjældent, der gives dispensation. Der er kun 

hjemmel til at dispensere i helt særlige tilfælde og ikke ved almindelig forglemmelse. 

Det er derfor vigtigt, at skolen husker at søge refusionen senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt. Det 

er oplagt at lave refusionsansøgningen i fagsystemet SPS2005 umiddelbart efter, at fakturaen er betalt – 

og dernæst sørge for godkendelse fra en kollega lige efter. Godkendelse skal også være foretaget inden 

for 30 dage. 

Læs mere om, hvordan skolen søger refusion på STUK’s side SPS-Specialpædagogisk Støtte. 

 

SERVICENYT NOVEMBER - FORDELINGSSEKRETARIATET 

Fordelingssekretariatets nyhedsbrev for november 2022 er netop udkommet. 

Nyhedsbrevet indeholder følgende overskrifter; 

- Husk at meddele til Fordelingssekretariatet, hvis skolen skifter bankkontonummer 

- Tilsagnsbreve vedr. fripladstilskud til skolepenge, fripladstilskud til SFO og opholdsstøtte til kost-

skoler for skoleåret 2022/23 udsendes primo december 2022. Tilskud anvises til skolerne den 29. 

december 

- Tilsagnsbreve vedr. generel befordring samt befordring til brobygning mv. udsendes ligeledes 

primo december 

- Tilsagnsbrev vedr. tilskud til supplerende sprogstøtte undervisning udsendes uge 50 

 

SPROGVURDERING.DK – GRATIS IT LØSNING  

Fra august 2021 har kommuner, dagtilbud og skoler kunnet anvende ministeriets gratis it-løsning, Sprog-

vurdering.dk, til registrering af sprogvurderinger af børn på dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet 

med ministeriets sprogvurderingsværktøjer "Sprogvurdering 2 år" og "Sprogvurdering 3-6". 

I november 2022 er systemet blevet opgraderet med nye funktioner - bl.a. en række nye overbliksvisnin-

ger af resultater af sprogvurderinger.  

Der afholdes webinar den 5. december 2022.  

Sprogvurdering i børnehaveklassen er obligatorisk i Folkeskolen, men ikke i frie grundskoler. 

Læs mere om sprogvurdering i børnehaveklassen her. 

 

 

https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/administration-af-sps/refusion-af-udgifter
https://www.fskr.dk/media/00ddmwws/servicenyt-november-2022.pdf
https://emu.dk/dagtilbud/konferencer-og-moeder/webinar-om-sprogvurderingdk?b=t436-n26
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/skolestart-og-boernehaveklassen/sprogvurdering-i-boernehaveklassen
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SKOLESOMMERFERIE 2023/24 – OBS UGEFORSKYDNING 

Vi er stadig kun i skoleår 2022/23, som, for fleste skolers vedkommende, afsluttes med sidste skoledag 

fredag den 23. juni 2023. 

Det er Folkeskoleloven, der i høj grad er definerende for hvornår et skoleår slutter – også for de frie 

grundskoler. Folkeskolelovens §14 a bestemmer nemlig, at skoleåret for folkeskolernes vedkommende 

slutter den sidste lørdag i juni. Og når prøveperioden, som jo også er gældende for mange frie grundsko-

ler, tilrettelægges efter dette, så får bestemmelsen også indflydelse på skoleafslutningen på Lilleskolerne. 

I skoleåret 2023/24 rykker ”sidste lørdag i juni” til den 29. juni; altså sent i juni og sidste skoledag i skole-

året 2023/24 er derfor den 28. juni 2024. Skolesommerferien i 23/24 starter dermed i uge 27 i stedet for 

uge 26. Og det har selvsagt konsekvenser i forhold til årsplanlægning, skolefritidsordning mv. for det ef-

terfølgende skoleår i form af en datomæssigt senere skolestart. 

Når skoleårsafslutning ligger rimeligt fast for de fleste skoler, så forholder det sig anderledes mht. skole-

opstart, hvor der er forskellige traditioner. Der skal selvfølgelig altid tælles til årligt 200 skoledage, som 

Friskoleloven §4 foreskriver. 

 

VERDENSMÅL I ET SOLIDARISK PERSPEKTIV - INVITATION 

NOAH inviterer til lørdagsseminar den 26. november 2022 kl. 11 

NOAH er en dansk miljøorganisation og -bevægelse stiftet i 1969. NOAH er det danske medlem af det 

verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth International. 

NOAH skriver; 

Som underviser i grundskolen bliver vi påbudt at skulle arbejde med Verdensmålene. Men Verdensmå-

lene er ikke kun et batch, du kan påføre dig eller en farvekombination, du kan iklæde dig. Hvis Verdens-

målene skal føre til samfundsmæssig forandring, skal vi gå kritisk til dem i vores undervisning.  

Læs mere og tilmeld dig lørdagsseminar for grundskolelærere og lærerstuderende 

Til workshoppen kan du møde og netværke med ligesindede lærere og lærerstuderende, og du vil få 

nogle konkrete greb og ressourcer til brug i din praksis, så du kan fortsætte med at udfordre diskurserne 

omkring Verdensmålene. 

 

NYT FRA LILLESKOLER 

Byens Skole 

Børnehaveklasseleder Karin Schrøder har 40-års jubilæum på Byens Skole. 

Reception afholdes på Byens skole torsdag den 1. december fra 15.00 – 17.00. 

 

 

https://noah.dk/kalender/verdensmaalene-i-et-solidarisk-perspektiv-loerdagsseminar
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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 

God kamp. Vi afholder os fra politisk stillingtagen i nogle sager. 

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  
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