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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

−  7. september kl. 10.00 

−  5. oktober kl. 13.00 

−  2. november kl. 10.00 

−  7. december kl. 13.00 
For administrativt personale:  

−  1. september kl. 10.00 

−  3. november kl. 10.00 

−  1. december kl. 10.00 
For bestyrelse mv:  

− 23. august kl. 19.00 

− 26. oktober kl. 19.00 

− 30. november kl. 19.00 
 
Ledertræf 2022 

− 21.-23. september 
 
Kursus adm. personale  

− 26.-27. september 2022 
 
Intromøde for nye medar-
bejdere i Lilleskolerne 

− 4. okt. (Sj) og 6. okt. (Jy) 
 

Lilleskolernes Parlament 

− 6.-7. oktober 2022 
 

Lederiet 2022: NY DATO 

− 25 okt. og 22 nov. 
 

Regionsmøder 2022 

− 1. nov. (Jy) og 3. nov. (Sj) 
 
Specialpædagogisk- / inklu-
sionstræf 2022 

− 29-30. november 
 
Lederinternat 2023 

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

−  Afventer datoer 2023 
 

 
 
 

LEDERIET 2022 

Kære alle,  

Til årets udgave af Lederiet skal vi se på stå mål med-kravet, hvad det 
indbefatter ift. blandt andet skolens beskrivelse og fastlæggelse af un-
dervisningsmål og -planer og sammenhængen mellem disse mål og 
planer og skolens praksis. Lederiet vil med andre ord handle om, hvor-
dan vi selv kan sætte mål og planer for vores skole – og samtidig leve op 
til stå mål med-kravet.  

Til at stå i spidsen for Lederiet har vi fået mulighed for at engagere Keld 
Skovmand, der uden sammenligning er den der i DK har beskæftiget 
sig mest indgående med dette område. Desværre kan Keld ikke på de 
udmeldte datoer, så vi har derfor vovet pelsen og ændret datoerne for 
Lederiet, så det i stedet afholdes i samme uger som først meldt ud, men 
tirsdag den 25. oktober og tirsdag den 22. november. 

Vi sender invitation og program ud senere – og undskylder til jer, som 
denne ændring får konsekvenser for.  

 

STORE TÆLLEDAG 

5. september nærmer sig, hvor hoved-indtægtsgrundlaget for skoleåret 
22/23 bliver lagt. Vær opmærksom på en række tidsfrister i forbindelse 
med indberetningen. 

Læs mere her, hvor du også finder vejledning til indberetning mv. Du 
finder også en nærmere beskrivelse af, hvilke krav der stilles for at sko-
len kan søge om tilskud til specialundervisning. Skolen skal blandt andet 
have en aktuel skriftlige udtalelse fra PPR i kommunen, der dokumente-
rer at støttebehovet er på minimum 9 klokketimer ugentlig – samt have 
udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen. 

Husk endvidere at; 

- Eleven skal være indmeldt i skolen 5. september 2022 eller før, 
og faktisk have fulgt undervisningen siden indmeldelsen, bort-
set fra fravær på grund af sygdom og andet fravær med gyldig 
grund. 
 

- Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole senere end ved 
skoleårets start og inden den 5. september, skal medtages i op-
gørelsen over tilskudsberettigende elever, skal den modta-
gende skole kunne dokumentere, at den har modtaget oplys-
ninger om skoleskift fra elevens tidligere skole, eller at den har 
sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med angivelse af 
første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være ele-
vens tidligere skole i hænde senest den 5. september 2022 
klokken 12. 

 
 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/tilskud-til-frie-skoler/tilskud-til-frie-grundskoler
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Elevtallet er selvsagt meget vigtigt for den enkelte skole, men det er også interessant for sammenslutnin-

gen som sådan. Derfor er det interessant at følge udvikling i elevtallet for alle medlemsskoler under ét. 

Årsager til ændringer af elevtallet kan naturligvis skyldes lokale forhold, men ændringerne kan også af-

spejle landsdækkende tendenser.  

Her i LS ønsker vi at genoptage traditionen med at indsamle elevtal og udarbejde en analyse på basis af 

sådanne tal. Vi håber I vil bidrage med jeres elevtal til en samlet survey.  Besvarelsen vil kun tage ca. 1 

min. af jeres tid og vil blive indsamlet den 6. september. Indsamling vil blive adresseret til skoleleders 

mail.  

Og vi vil følge op med rundringning for at sikre bidrag fra alle, uanset om der har været problemer med 

besvarelsen.  

 

 

OVERENSKOMSTHÅNDBOG 2021-24 FOR LÆRERE ER OPDATERET 

Håndbogen findes her 

Opdateringen skyldes alene klikbare links på oversigten s. 58 med henvisninger til generelle regler for 
området.  
 
 

NORDEAFONDEN; SØG MIDLER TIL MERE UDELIV I SFO OG KLUB 

Leg og udfoldelse i det fri giver børn noget helt særligt. Men det kræver udeaktiviteter, pædagogiske 
kompetencer og faciliteter, der matcher børnenes behov og nysgerrighed. Sådan skriver Nordea-fonden 
om puljen ”mere udeliv i SFO og klub”, som kan søges til 30. september 2022 af alle SFO’er og klubber 
med børn i 0.-6. kl. 

Fonden lægger vægt på; 

Børneinddragelse 
Nordea-fonden ser gerne, at børnene inddrages og er med til at definere hvilke aktiviteter de gerne vil 
have i deres klub. Ønsket er, at det bidrager til, at børnene tager ejerskab og får lyst til at bruge facilite-
terne. Børneinddragelse kan også være et perspektiv på, hvordan I forholder jer til bæredygtighed. 

Bæredygtighed 
Nordea-fonden ser også gerne, at I har fokus på bæredygtighed i jeres projekter. Det kan I have på rigtig 
mange forskellige måder - f.eks. gennem miljømiljømæssig eller social bæredygtighed, hvor I f.eks. kan 
fokusere på børneinddragelse, som I kan læse mere om ovenfor. Ellers kan I se mere om hvordan Nor-
dea-fonden forholder sig til bæredygtighed 

Der kan søges støtte til faciliteter, udstyr, aflønning af eksterne instruktører mv. samt opkvalificering af 
pædagogiske kompetencer. 

Se mere her, hvor du også finder eksempler på tidligere støtteprojekter samt et webinar om støttemulig-

hederne. 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/overenskomster/laerere_og_bhkl
https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/boern-og-unge-godt-paa-vej/mere-udeliv-i-sfo-og-klub
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LEDERROLLE OG ARBEJDSMILJØ 

”En sund arbejdskultur er vigtig for at sikre, at medarbejderne har lyst til at blive, udvikle sig og bidrage 

aktivt til opgaveløsningen. Som leder har du gennem din direkte ledelse mange muligheder for at under-

støtte en god og sund arbejdskultur. Det handler bl.a. om, hvordan du tilrettelægger dialogerne med dine 

medarbejdere og afdeling, men også om, hvad du selv vælger at rette fokus mod i din ledelsesstil.” 

Dette skriver Medarbejder og Kompetencestyrelsen, som er arrangør af en digital videnscafé med over-

skriften ”Skab en sund arbejdskultur med høj trivsel og arbejdsglæde”. Det gratis zoom-møde afholdes; 

Onsdag den 7. september 2022 kl. 8.30-10.30 

Læs mere og tilmeld dig  

Tilmeldingsfrist er 5. september 

 

 

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.medst.dk/arbejdsomraader/ledelse/program-for-ledelsesudvikling-i-staten-plus/videnscaf%C3%A9-om-offentlig-ledelse/virtuel-videnscaf%C3%A9-skab-en-sund-arbejdskultur-med-hoej-trivsel-og-arbejdsglaede/
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

