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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

−  5. oktober kl. 13.00 

−  2. november kl. 10.00 

−  7. december kl. 13.00 
For administrativt personale:  

−  3. november kl. 10.00 

−  1. december kl. 10.00 
For bestyrelse mv:  

− 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. (Sjælland) 
 

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 
 

 
 
 

9.711 børn gik på en Lilleskole den 5/9-22 

Det er 61 elever mere end sidste år. 

Årsagen til den lille stigning skyldes dog hovedsageligt, at vi siden sid-
ste år glædeligt er blevet en ekstra Lilleskole i kredsen, så vi i alt tæller 
54 skoler. Det gennemsnitlige elevtal er således aktuelt ca. 180 børn på 
en lilleskole. 

Den samlede elevtalsudvikling er på lilleskolerne ca. status quo, hvor 
enkelte skoler har oplevet en større lokal tilbagegang, som opvejes af 
nystartede skoler i en vækstfase. 

På landsplan er der lidt flere børn i grundskolen, der har fået skolestarts-
debut i år sammenholdt med sidste år, men ellers er det samlede elevtal 
faldet betydeligt i en årrække. Fx gik der næsten 70.000 elever i grund-
skolens 7. klasse i 2021, hvor der kun gik lidt over 60.000 elever i 0. 
klasse. 

Ser vi på udviklingen over de seneste fem år, så er antallet af elever i fol-
keskolens 0.-klasser faldet – fra 51.314 i 2017 til 48.729 i 2021, mens 
elevtallet i 0. klasser på frie grundskoler ligger nogenlunde konstant 
med 10.991 i 2017 og 10.739 sidste år. 

Velkommen til alle de nystartede børn på Lilleskolerne. 

 

COLD CORONA 

Vi håber selvfølgelig ikke at skulle lave de store Corona-overskrifter 
dette efterår og kommende vinter, men det er blevet koldere – og der 
er allerede registreret en del sygdom blandt personale og elever. 

Da der forventeligt fortsat vil komme perioder med stigende smitte med 
ny coronavirus, ligesom vi kender det med andre smitsomme luftvejs-
sygdomme, fx influenza og bakteriel lungebetændelse, er det væsent-
ligt fortsat at huske anbefalingerne til forebyggelse af smitte. De gene-
relle råd for smitteforebyggelse er:  

- Bliv hjemme hvis du er syg 
- Hold afstand 
- Luft ud og skab gennemtræk 
- Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
- Gør rent, særligt på overflader som mange rører ved 

 
Læs mere i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning til forebyggelse af smitte-
spredning”, som også bagerst har henvisninger til andre relevante gode 
råd og retningslinjer. Der er ingen specielle krav og regler til test, kon-
taktopsporing mv., men det anbefales stadig at man selvisolerer sig i mi-
nimum 4 dage, hvis man er konstateret smittet. 
 
Ved studieture skal man huske at være opmærksom på rejsevejlednin-
ger mv. hos udenrigsministeriet. Sørg også for at tjekke rejseforsikrin-
gen i forhold til Covid-19. 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?sc_lang=da&hash=E96836822CB71BEC60952F2C99DE95A6
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?sc_lang=da&hash=E96836822CB71BEC60952F2C99DE95A6
https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger
https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger
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FLEKSJOB OG PENSIONSORDNING 

Det er lidt forskelligt fra overenskomst til overenskomst, om det er muligt ved nyansættelse at beholde sin 

hidtidige pensionsordning. Udgangspunktet er dog at arbejdsgiver indbetaler pension til den pensions-

kasse som overenskomsten foreskriver. Ved fx overenskomsten med 3F står udtrykkeligt i §8, stk. 5; 

For alle ansatte sker pensionsindbetalingen til PensionDanmark A/S. 

Efterfølgende beskrives følgende; 

Ved ansættelse af medarbejdere i henhold til lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområ- 

der § 15 (fleksjob, skånejob, jobtræning i aktivperioden) kan der dispenseres for indbetaling af 

pension til PensionDanmark. Dispensationen skal godkendes skriftligt af såvel den skoleforening, 

som skolen er medlem af, som 3F. 

Læreroverenskomsten beskriver ikke denne mulighed, men det gør gældende cirkulære omhandlende 

”aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv. 

Som det kan læses i §2 er formålet med aftalen at muliggøre, at personer ansat i fleksjob i staten mv. kan 

videreføre deres pensionsordning fra en anden ansættelse, hvis overførsel til en ny pensionsordning in-

debærer, at den ansatte ikke kan opnå risikodækning, herunder gruppelivsforsikring, på normale vilkår. 

Læreren kan således, i forbindelse med ansættelsen i fleksjob, aftale med skolen, at pensionsbidraget 

indbetales med frigørende virkning til den hidtidige pensionsordning. 

 

NY LØNTABEL GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2022 

Jf. de centralt aftalte lønreguleringer i aftaleperioden 2021-2024 skal lønnen stige med 0,3% den 1. okto-

ber 2022. Ny løn-reguleringsfaktor er 13,7411. 

Hent ny løntabel gældende fra oktober. 

Vær opmærksom på at næste løn, for de bagudlønnede, er for september måned med den gamle regule-

ringsfaktor. For langt de fleste er den nye løntabel altså gældende ikke kommende lønkørsel, men næste. 

 

NATIONAL MADSPILDSDAG 

Den 29. september er det national madspildsdag. Forbrugerrådet TÆNK har udviklet en række undervis-

ningsmaterialer, som sætter fokus på madspild. Materialet er gratis og kan frit downloades – og kan selv-

følgelig også bruges i madkundskab. 

Forbrugerrådet Tænk har igennem flere år arbejdet for at styrke børns maddannelse i indkøbssituationen, 

så fremtidens forbrugere træffer kompetente valg, og så vi sammen kan nedbringe mængden af mad, der 

ender i skraldespanden. Madspild skal iflg. TÆNK nemlig tackles allerede, når vi fylder indkøbskurven i 

supermarkedet. 

På siden finder du undervisningsmaterialer og aktiviteter, der har til hensigt at gøre børn klogere på mad 

og indkøb i supermarkedet. 

Se mere her. 

 

https://cirkulaere.medst.dk/static/Circular/2012/036-12.pdf
https://cirkulaere.medst.dk/static/Circular/2012/036-12.pdf
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/loentabeller
https://indkoeb.taenk.dk/danmar-redder-maden/
https://indkoeb.taenk.dk/danmar-redder-maden/


LS Aktuelt 
Nr. 6 uge 37 22/23 
 

 
 Nyhedsbrev 

Lilleskolernes Sammenslutning 

 

Udgiver:        Lilleskolernes Sammenslutning, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N 
Redaktion:    Lars Larsen, Niels Strunge, Sune Jon Hansen 

Side 3 af 3 

 

HUSK 

Lilleskolernes Parlament; 

- Der er lagt et fantastisk program den 6/7. oktober, og vi har brug for flere deltagere 

- Program og tilmelding – frist på fredag den 16. september 

 

Intromøde for nye medarbejdere på lilleskolerne 

- Invitation og program for Intromøde for nye medarbejdere på lilleskolerne er ude og nye medar-

bejdere, deres ledere og vicere er alle velkomne til at deltage. Programmet og tilmeldingen kan 

tilgås her. Intromødet afholdes den 4. oktober på Albertslund Lilleskole. Det tilsvarende arrange-

ment i Jylland er udsat pga. sammenfald i datoer med et træf i det jyske ledernetværk. 

 

Seniorbonus; 

- Den nye aftale om seniorbonus medfører, at ansatte har ret til en årlig bonus på 0,8 % af den sæd-
vanlige årsløn fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år. Ansatte har deadline den 1/10  for 
at melde til arbejdsgiver, hvis ansatte ønsker at konvertere bonussen. Ellers skal den udbetales 
med første løn i 2023. Se mere her 

 

Indberetning af fripladsansøgninger; 

- Frist 15. september hos Fordelingssekretariatet - Servicenyt august 2022. 

 

 

 

 

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://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Forside/Lilleskolernes_Parlament_22_program.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Introm%C3%B8der%20nye%20medarbejdere%202022%20-%20final(1).pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Introm%C3%B8der%20nye%20medarbejdere%202022%20-%20final(1).pdf
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/seniorbonus
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

