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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 

− 27 okt. og 24 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 
 

 
 
 

KØB AF DIGITALE UNDERVISNINGSYDELSER 

I forrige LS-Aktuel nr. 2 havde vi et indlæg om den nye mulighed for, jf. 

ændring i friskoleloven, at benytte sig af fjernundervisning i begrænset 

omfang. Lovændringen kommer i kølvandet på Corona-pandemien, 

hvor skolerne i flere perioder nødtvunget har måttet benytte sig af fjern-

undervisning, som en del af skoletilbuddet. Erfaringsopsamlingen i 

denne periode har vist, at den lange Corona-periode ikke i alle hense-

ender har haft negative konsekvenser, men at fx fjernundervisningen i 

givne situationer kan bidrage positivt i læringssituationer. 

Selv i krisesituationer opstår nye veje og muligheder, og det har været 

med til at indføre denne fjernundervisningsmulighed jf. friskoleloven. 

På en fri grundskole er det skolen, nærmere betegnet skoleleder og læ-

rerne, der har ansvaret for at undervisningspligten bliver opfyldt. Skole-

leder har som bekendt det pædagogisk ansvar. Basislovgivningen er 

den samme, som den tidligere har været. En lærer eller et lærerteam, 

med skoleleder i baghånden, er dem der har den professionelle føling, 

fagligt og socialt, med børnene. Det skal de selvfølgelig også have ved 

brug af fjernundervisning. 

Denne lange indledning leder frem til et relevant spørgsmål, som træn-

ger sig på - fordi mange skoler, netop nu, bliver kontaktet af diverse ud-

bydere af digitale skoler, som meget gerne vil stå for dele af undervis-

ningen. Det er digitale skoler, som ikke er godkendt som frie grundsko-

ler, og som ikke modtager statstilskud. Så hvis man som fri grundskole 

udliciterer dele af undervisningen til en digital skole, så vil de digitale 

skoler jo indirekte modtage statstilskud – og nej, den går ikke. Inden for 

lovens rammer er det dog muligt, i korte forløb eller projekter, at den 

frie grundskole køber undervisningsydelser af eksterne, men her er læ-

rerne på skolen stadig dem der faciliterer. 

Sygeundervisning og digital undervisning 

En ting er ”den normale undervisning”, en anden ting er reglerne ved 

sygeundervisning. 

Frie grundskoler er i henhold til friskolelovens § 3 forpligtet til at sørge 

for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom 

eller af hensyn til deres sundhed og velfærd ikke kan undervises i sko-

len. Skolen kan også søge tilskud til sygeundervisningen hos Forde-

lingssekretariatet. For at være tilskudsberettiget skal undervisningen 

være varetaget af ansatte på skolen, og skolerne vil derfor ikke kunne få 

tilskud til sygeundervisning, der er varetaget af eksterne udbydere. 

Det er skolens leder, der har ansvaret for så hurtigt som muligt i samar-
bejde med eleven, forældrene og evt. PPR at kortlægge, hvilke årsager 
der ligger bag fraværet og udarbejde en plan for iværksættelse af syge-
undervisningen. Omfanget af sygeundervisningen skal til enhver tid til-
passes elevens alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger.  

 

https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Udgivelser%20LS%20aktuelt/LS%20aktuelt%202%2C%20uge%2033.pdf
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Hovedsigtet er at bringe eleven bedst muligt i stand til at vende tilbage til skoleundervisningen. 

Sygeundervisning i hjemmet skal så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne undervisere. 

Andre undervisere kan også anvendes, hvis andet ikke er muligt. Det kan også aftales med elevens foræl-

dre, at disse varetager dele af deres barns sygeundervisning. Hermed kan forældrene vælge selv at til-

købe undervisningsydelser, men det er stadig skoleleders ansvar at sygeundervisningen håndteres på 

bedst mulige måde. 

Ved sygeundervisning i hjemmet kan det selvfølgelig også overvejes af anvende digitale løsninger. Be-

skrivelsen i ”vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning” omhandler især vigtigheden af at barnet 

bevarer den sociale kontakt til klassen.  

Til spørgsmålet om lovligheden og muligheden for at skolen tilkøber digitale undervisningsydelser af fag-

lig karakter i en sygeundervisningssituation, må vi desværre være et svar skyldigt. Vi afventer i skrivende 

stund svar fra STUK. 

 

LEGEPLADSER, ANSVAR, FORPLIGTELSER OG LEGEPLADSINSPEKTØR 

Skolelederen har ansvaret for at arbejdspladsen for personalet og skolen for eleverne er indrettet sikker-
hedsmæssigt forsvarligt. Således har skolelederen også ansvaret for vedligeholdelse af legepladsen - stor 
som lille. 

Projektering, udførelse, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige legepladser mv., skal overholde 
bestemmelserne i bygningsreglementet 2018, kapitel 16 om legepladser m.v. Om en legeplads kan be-
tegnes som en legeplads i bygningsreglementet afhænger af to ting; 

Er der tale om permanente konstruktioner, der kan sidestilles med bygningsmæssig bebyggelse? 

Er legepladsen offentlig tilgængelig? 

Om en legeplads eller legepladsredskab er en permanent konstruktion og offentlig tilgængelig afgøres 
af kommunen efter en konkret vurdering. Generelt vurderet er legepladser på skoler (folkeskoler eller frie 
grundskoler) offentlig tilgængelige – også selvom de er aflåst. 

De fleste lidt større legepladser vil således ofte være omfattet af bygningsreglementet og kapitel 16, 
§§358-367. Her står også beskrevet at bestemmelserne kan fraviges, hvis det på anden vis sikres og do-
kumenteres, at der er en tilstrækkelige sikkerhed mod personskader.  

Under drift, kontrol og vedligehold i vejledningen står beskrevet; 

”Ejeren bør foranledige, at der bliver udført en rutinemæssig visuel inspektion på dagligt eller ugentligt 
basis eller efter behov, samt en driftsinspektion med et mellemrum på 1-3 måneder. Ejeren bør dernæst 
foranledige, at der bliver udført årlig hovedinspektion af en certificeret legepladsinspektør eller anden 
kompetent person. Der bør blandt andet testes for halsklem- hovedklem- og snorefælder i forbindelse 
med årlig hovedinspektion. Endelig bør stabilitet og underlag kontrolleres i forbindelse med både drifts 
og årlig hovedinspektion.” 

Om der er endeligt krav om inspektion af en legepladsinspektør afhænger blandt andet af legepladsens 
konstruktionsklasse. Ved tvivlsspørgsmål anbefaler vi at tage kontakt til kommunen for at få vurderet den 
lokale situation. 

Er du i tvivl om sikkerheden på din legeplads, så bør du tage kontakt til en certificeret legepladsinspektør. 

 

https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Undervisning%20og%20tilsyn/Vejledning%20til%20bekendtg%C3%B8relse%20om%20sygeundervisning%20oktober%202020.pdf
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/16/Krav
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/16/Krav
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UNDERVISNINGSMATERIALE OM ULOVLIG BILLEDDELING 

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har udarbejdet undervisningsfilm og tilhørende undervisningsmateri-

ale, der skal bidrage til at forebygge videredeling af intime billeder eller videoer, der er delt uden sam-

tykke. 

Unge bruger en stor del af deres liv på nettet, og det er her en central del af deres sociale liv udspiller sig. 

De streamer, gamer, og sender billeder og videoer – desværre også intime billeder eller videoer, der er 

delt uden samtykke. DKR har derfor udviklet undervisningsmateriale, der skal forebygge ulovlig billedde-

ling blandt unge i 9. og 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. 

Hovedfokus i materialet er på de unge, der får tilsendt eller vist intimt materiale, som personen på bille-

det eller i videoen ikke har givet lov til. Disse unge står som tredjeparter mellem personen der deler, og 

personen der bliver delt, og har på den måde mulighed for at handle og stoppe at billederne eller video-

erne bliver delt yderligere. 

Få adgang til film og undervisningsmateriale her 

 

 

NYHEDSBREV FRA FORDELINGSSEKRETARIATET 

Her er adgang til Servicenyt august 2022. 

Udvalgte frister; 

1. september; Protokol og ledelseserklæring vedr. til skud til støtteundervisning i dansk for tosprogede, 

sygebefordring, sygeundervisning, brobygning mv. 

15. september; Indberetning af fripladsansøgninger i Eunomia 

Husk ved nye ansættelser skal ansættelsesregisteret ajourføres for ledere, lærere og børnehaveklassele-

dere. 

 

FINANSLOVSFORSLAG 2023 

Vi afventer med spænding finanslovsforslaget for 2023, som senest skal offentliggøres i morgen den 31. 

august. Vi rundsender nyheden, så snart vi ved noget mere. 

 

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://dkr.dk/it/ulovlig-billeddeling
https://www.fskr.dk/media/eeodakec/servicenyt-august-2022.pdf
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

