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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

−  1. februar kl. 13 

−  1. marts kl. 14 

−  3. maj kl. 13 

−  1. juni kl. 13 
For administrativt personale:  

−  2. februar kl. 10 

−  2. marts kl. 10 

−  4. maj kl. 10 

−  8. juni kl. 10 
For bestyrelse mv:  

−  Nye datoer på vej 
 
Regionsmøde 2022/23 

− 28. februar, Jylland 
 

Workshops og lærerar-
bejdstid 
- 8. marts 10-15, Randers 
- 9. marts, 10-15 Nørrebro 
- 14. marts, 10-15, Hørsholm 
Invitationer og tilmelding ud-
sendes i januar 2023.  

Lederinternat 2023 

− 29-30. marts 
 
Repræsentantskab 2023 

− 21-22. april  
 
Intromøde for nye medar-
bejdere i Lilleskolerne 

− Jylland – afventer ny dato 
 

Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 

−  Afventer datoer 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOPS OG LÆRERARBEJDSTID 

I december 2022 gennemførte sekretariatet en survey om interessen 
blandt skolerne for at medvirke i workshops i det tidlige forår 2023 om 
lærernes arbejdstid på baggrund af arbejdstidsaftalen fra 2021. Og der 
er interesse herfor blandt en hel del skoler – det er vi glade for! 

Temaet for sådanne workshops vil være erfaringsudveksling på basis af 
skolernes og sekretariatets arbejde med aftalen i dennes første år, lige-
som vi ønsker at understøtte mulighederne for fælles-drøftelser om 
håndtering af den forestående forberedelse af skoleåret 23/24.  

Flere skoler har efterspurgt mulighederne for både en overordnet drøf-
telse af arbejdet med lærernes arbejdstid fra en ledelsesmæssig vinkel 
og en mere teknisk-administrativ tilgang til håndtering af aftalen og 
dens regler, ligesom anvendelse af opgaveoversigter for flere har været 
angivet som interessant.  

Sådanne ønsker vil vi søge at imødekomme på dagene; både i form af 
drøftelser mellem og blandt de fremmødte og via en indføring i det ex-
cel-ark, som sekretariatet har udarbejdet. Vi er klare over, at der findes 
alternativer til sekretariatets opgaveoversigter – og det kan der afgjort 
også blive mulighed for at tale om - så tværgående vidensdeling og nyt-
tiggørelse af enkelt-skolers redskaber bliver understøttet bedst muligt.  

Workshops’ene vil i form og indhold være rettet imod både skolens le-
delser og administrative funktioner, som indgår i arbejdet med arbejds-
tid og ansættelser. Det er på nuværende tidspunkt vores forventning, at 
der både vil blive arbejdet med fælles og også opdelte aktiviteter.  

Invitation og program udsendes senere i januar måned. Men reservér 
allerede nu én eller flere af nedenstående datoer, hvor vi afvikler work-
shops om temaet rundt i landet:  

• 8. marts, kl. 10 - 15 på Randers Lilleskole 

• 9. marts, kl. 10 -15 på Nørrebro Lilleskole 

• 14. marts, kl. 10 -15 på Hørsholm Lilleskole.  

Og som skrevet: Invitationer med program udsendes senere i januar til 
alle skoleledere! 
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SKOLER OG AFFALDSSORTERING FORTSAT 

Det var med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020, det blev det beslut-
tet, at danskerne skal sortere husholdningslignende affald på samme måde i hjemmet og på arbejdsplad-
sen, uanset hvilken kommune de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle hus-
stande i Danmark, at sorteringen skal følge de samme sorteringskriterier, og affaldsbeholdere skal mær-
kes med de samme affaldspiktogrammer. 

I sidste uge have vi et kort indlæg om alle virksomheders pligt til at sortere affald inkl. frie grundskoler. 
Ligesom det er forskelligt fra Lilleskole til Lilleskole, hvor langt man er nået med affaldssortering, så er det 
også forskelligt fra kommune til kommune, hvor langt man er nået – og sandsynligvis også hvor samar-
bejdsvillig man er med fx frie grundskoler. Det kan anbefales at tage kontakt til kommunen for at forhøre 
sig om mulighederne for at tilgå ordninger og materialer lavet til den lokale folkeskole – og i samme om-
bæring revidere skolens nuværende renovationsaftale. 

Affaldssortering på skoler handler ikke kun om den fysiske sortering, men selvfølgelig også om udviklin-
gen af hele organisationen inkl. undervisning af børn i og omkring affald. 

Her er lidt inspirationsmateriale fra Djursland 

Faktaboks fra miljøstyrelsen 

 

BILLEDER TIL ÅRSSKRIFT 2023 

Arbejdet med Lilleskolernes Sammenslutnings Årsskrift 2023 er gået i gang, og vi vil igen i år gerne pryde 

udgivelsen med billeder/værker skabt af børnene på landets lilleskoler. SÅ, send os meget gerne bille-

der/værker indscannet i pdf.-format (bedst mulige opløsning) – og har I spørgsmål, så tøv ikke med at 

kontakte os; på tlf eller post@lilleskolerne.dk   

 

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://renodjurs.dk/sites/default/files/Opstartsguide%20til%20skoler.pdf
https://mim.dk/miljoe/ensartet-sortering-af-affald-for-husholdninger-og-virksomheder/
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