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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NY LØNTABEL PR. 1. JANUAR 2023 

Løntabel er opdateret mht. nye satser for time- og dagpenge, transport-
godtgørelse, dagpenge samt g-dage. Der er sker først ændring af regu-
leringsprocenten og dermed til lønsatserne til april 2023. 

Læs mere og hent løntabel 

 

NY REGULERINGSPROCENT 1. APRIL 2023 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort regule-

ringsprocent pr. 1. april 2023 til 15,5339%, hvilket svarer til en lønstig-

ning på 1,58%. 

Reguleringsprocenten den 1. oktober 2023 er ligeledes udmeldt til 

15,9197%. 

Det er hermed muligt at korrigere lønbudgetterne på et reelt grundlag. 

Løntabel gældende fra 1. april udsendes i nær fremtid. 

 

HUSK NY SENIORBONUS MED JANUARLØN 

Fra d. 1. april 2022 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder 

fuldt ud for alle vores overenskomster på nær BUPL/FOA. 

Hvis andet ikke er aftalt, så skal seniorbonussen udbetales i januar 2023 

for dem der er fyldt 62 år i 2022. 

Se mere her. 

 

SKOLENS IT SYSTEMER/VÆRKTØJER 

I Lilleskolernes Sammenslutning har vi tidligere udarbejdet en oversigt 

over skolernes IT-systemer, bankforbindelse, forsikringsselskab mv. 

Oversigten manglede dog registrering fra en hel del skoler – og vi er 

bekendt med at mange skoler har skiftet administrative systemer. Med 

andre ord, så trænger oversigten til en opdatering. 

Lars, fra LS, vil i den kommende tid ringe rundt til kontorerne på sko-

lerne for at få opdateret vores oversigt, men her vil der også være lejlig-

hed til at drøfte andet efter behov. Håber I vil bidrage med 5 minutter af 

jeres tid. 

Systemoversigten kan i særdeleshed bruges i netværket til at få kontakt 
til andre administrative, som sidder med de samme systemer. Oversig-
ten er også gavnlig, hvis man går med overvejelser om et systemskifte. 

 

https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/loentabeller
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/seniorbonus
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TEMADAGE OM ARBEJDSMILJØ PÅ SKOLER 

Temadagene udbydes i et samarbejde mellem Skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening (FSL). 

Temadagene henvender sig til skolens ledelse, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten 

(AMR). AMR kan bruge temadagen, som en supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens reg-

ler. 

De nye datoer er; 

- 20. marts i Vingsted Konferencecenter fra 9.30 til 15.30 

- 27. marts på Scandic i Roskilde fra 9.30 til 15.30 

Tilmeldingsfristen er 10. februar 2023. 

Hent invitation, hvor der bl.a. står skrevet; 

Denne temadag handler om, hvordan I skaber og vedligeholder psykologisk tryghed i skolens professio-

nelle fællesskab. 

Både ledere, tillidsvalgte og medarbejdere kan være med til at skabe en kultur, hvor vi respekterer hinan-

den og samarbejder konstruktivt – også med mennesker der tænker og handler anderledes end os selv. 

På temadagen får I en fælles forståelse for psykologisk tryghed som begreb, og I får redskaber der kan 

støtte jer på vejen til et stærkt arbejdsmiljø på jeres skole. 

I kommer blandt andet til at arbejde med: 

- Hvordan I kan tage temperaturen på psykologisk tryghed i en arbejdsgruppe, og hvordan I taler 

om det, der kommer frem? 

- Hvordan I skaber åbne samtaler - også om de svære ting? 

- Hvordan I samarbejder og hjælper hinanden på konstruktive måder? 

- Hvordan alle kan få lov til at være sig selv og samtidig skabe rum for, at andre også må være det? 

- Hvordan kan fejl forstås hos jer, og hvordan arbejder i konstruktivt med dem? 

- Hvordan I bedst håndterer det, når ukonstruktiv kritik, skyld og skam er på spil 

 

NY PROGRAMPAKKE TIL ORDBLINDE 

Skoler, der benytter sig af den statslige SPS-ordning til bevilling af programpakker til ordblinde elever, vil 
fra og med januar 2023 få bevilget programmet IntoWords fra Vitec MV til ordblinde elever. IntoWords 
erstatter Appwriter og CD-ord, der er blevet bevilget de seneste år. 

Fremover vil en bevilling af IntoWords give mulighed for at anvende IntoWords på både pc, Mac, 
Chromebook og mobile enheder i modsætning til tidligere, hvor man fik en bevilling til én platform. 

Det er alene leverandøren af programpakkerne, som skifter. Atea er fortsat serviceleverandør og står for 
distribution af software, support og forsendelse af computere. 

Elever, der har en bevilling på AppWriter, CD-ORD eller øvrige programmer, kan, hvis de ønsker det, få 
ombyttet deres program til IntoWords. Ombytningen sker ikke automatisk, og elever kan vælge at be-
holde det program, de allerede har fået bevilget. 

Hvis en elev ønsker at få ombyttet sit program til IntoWords, skal skolen oprette en ansøgning i SPS og 
søge om ombytning hertil. Skolen kan søge om ombytning til IntoWords med automatisk tildeling, hvis 

https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Arbejdsmilj%C3%B8/Temadag%20om%20arbejdsmilj%C3%B8-for%C3%A5r2023-PsykologiskTryghed%20(004).pdf
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eleven har programpakke i udlån, så sagsbehandlingen går hurtigt. Vælg ”Ombytning til IntoWords” i an-
søgningsbilledet. 

Læs mere om ordblindhed og specialpædagogisk støtte via SPS-ordningen her 

 

DIALOGKONFERENCE OM PPR – 13. APRIL 2023 

DPU, Aarhus Universitet, slår dørene op for den femte årlige dialogkonference om PPR. Årets konference 
belyser forebyggelse fra forskellige vinkler og lægger op til dialog om, hvordan PPR kan bidrage til at 
fremme trivsel blandt børn og unge. Konferencen finder sted i København (Emdrup). 

Den aktuelle bekymring og debat, om stigende mistrivsel blandt børn og unge, går hånd i hånd med dis-
kussioner om forebyggelse. Ambitionen om at arbejde mere forebyggende med interventioner, der ret-
ter sig bredere mod klassemiljøer og børnefællesskaber, har længe været central i PPR’s arbejde. Samti-
dig er presset på individuelle udredninger stigende. 

Mange steder betyder lange ventetider og lange indstillingsprocedurer, at pædagoger, lærere, børn og 
forældre oplever, at hjælpen er alt for langt væk, alt imens man i PPR arbejder på livet løs med at iværk-
sætte praksisnære tiltag med den hensigt at komme tættere på hverdagen i dagtilbud og skoler. Så hvor-
dan er egentlig betingelserne for at bevæge PPR arbejdet i en mere forebyggende retning?   

Hvad menes med forebyggelse og hvad indebærer det? Og ikke mindst - hvor ligger der dilemmaer og 
faldgruber? I dialogkonferencen sættes spot på forebyggelse fra forskellige vinkler og der lægges op til 
debat om, hvordan PPR kan bidrage til at fremme trivsel blandt børn og unge. 

Dialogkonferencerne henvender sig til alle med interesse for feltet. Formålet er at bidrage til mere dialog 
og samarbejde mellem forskning og praksis og dermed danne baggrund for udvikling af nye forsknings-
tiltag og fornyelse af professionel praksis samt efter-/videreuddannelsesforløb. 

Læs mere om programmet og tilmeld 

 

TEATERREFUSION 2023 FOR BL.A. FRIE SKOLER 

Grundet for lidt brug af refusionsordningen dispenseres for ordningen i 2023, hvor målet er at gøre det 
lettere at benytte ordningen, så flere børn og unge får mulighed for at opleve professionel scenekunst. 

I 2023 fastsættes refusionsprocenten til 50%, hvor det i den oprindelige ordning hed; ”op til 50%”. 

Læse dispensationsmeddelelsen fra Kulturministeriet her. 

 
 

  

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-videregaaende-uddannelser/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed
https://dpu.au.dk/om-dpu/arrangementer/dialogkonference-om-ppr-2023
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Undervisning%20og%20tilsyn/Dispensationsmeddelelse%20om%20frist%20for%20ikke-kommunale%20institutioners%20ans%C3%B8gning%20om%20refusion%20af%20udgifter%20til%20b%C3%B8rneteater%20og%20scenekunst%20for%20unge%20i%202023.pdf
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MINITOPMØDE OM FREMTIDENS SKOLE 3. FEBRUAR  

Minitopmødet om fremtidens skole og kompetencer afholdes som den del af verdensmålsugen og har et 
fokus på Verdensmål 4, der fremsætter målet om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og 
fremme alles muligheder for livslang læring. På minitopmødet stilles via tre paneldebatter skarpt på frem-
tidens skole, herunder hvilke kompetencer folkeskolen skal ruste eleverne med til fremtiden, hvem der 
skal bidrage til at realisere fremtidens folkeskole, samt hvilke politiske visioner det nye Folketing har for 
den danske folkeskole. 

- Fremsyn – færdigheder for fremtiden, kl. 13:00 - 14:15 

- Engagement – hvem vil folkeskolen i fremtiden? Kl. 14:30 - 15:00 

- Vision: Hvad vil det nye Folketing med folkeskolen? Kl. 15:00 - 16:00 

Det er muligt at deltage både fysisk og digitalt.  

Deltagelse er gratis. 

Debatterne arrangeres af LEGO Fonden og afholdes fysisk i Fællessalen på Christiansborg. 

Læs mere og tilmeld her. 

 

 

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://www.altinget.dk/arena20/verdensmaalsugen/program.aspx?day=4
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

