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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 
 
Kursus adm. personale  

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

− 4. okt. (Sj) 

− Jylland udsat 
 

Lilleskolernes Parlament 

− 6.-7. oktober 2022 
 

Lederiet 2022 – OBS 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 
 

 
 
 

LEDERTRÆF 2022 

Onsdag til fredag i sidste uge blev Lilleskolernes Ledertræf afviklet på 
Sonnerupgaard Gods. Vejret var med os og diskussioner, oplæg og di-
verse indslag skabte tilsammen et indholdsmættet, løfte- og perspektiv-
rigt træf – med både højt til loftet og tæt på daglig praksis. Der er virke-
lig gods i at mødes og samles og have god tid til små som store tanker 
om at lave lilleskole. 

Der var sågar plads til Cirkus også; 

 

Diverse slides vil blive fremsendt separat – og et mere fyldigt sammen-
drag af træffets mange gode pointer vil blive bragt i kommende nr. af 
Lilleskolen. 

 

KURSUS FOR ADMINISTRATIVT PERSONALE 

Kurset er netop i dag blevet afsluttet på Højskolen Emmaus i Haslev. 

Intentionen med kurset er hovedsageligt at blive fagligt inspireret, men 
selvfølgelig også at fastholde det gode netværk blandt de administra-
tive i Lilleskolerne. Her er plads til mange faglige diskussioner, men 
også plads til smil og hygge. 

Stemningsbarometeret siger at kurset har været indholdsholdsrigt og 
godt, men kurset vil som sædvanlig blive nærmere evalueret inden den 
nye jyske arrangørgruppe gør sig tanker om næste års kursus. 

Tak til alle 26 deltagere. 

Diverse slides vil blive fremsendt separat. 
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RESULTATER FRA PRØVER I GRUNDSKOLEN 

Børne- og Undervisningsministeriet har nu offentliggjort resultaterne af folkeskolens prøver i skoleåret 

2021/22. Her kan man finde sin skoles prøvekarakterer og sammenligne med landsgennemsnittet. 

Hent nyheden her, hvor du også finder adgangen til prøvestatistikken. 

Siden skoleåret 2020/21 har alle elever i 8. klasse skulle aflægge prøve i et af de toårige praktisk/musiske 

valgfag. Grundet COVID-19 pandemien har der ikke været afholdt prøver i de praktisk/musiske valgfag, 

men elevernes karakter i fagene indgår nu for første gang som en del af elevernes karaktergennemsnit for 

folkeskolens afgangseksamen. På den baggrund udtaler ministeren; 

”Vi har en meget teoretisk skole og et alt for smalt dannelsesbegreb i Danmark. Det afspejler sig i fagene, 

og det giver ikke de unge et ordentligt grundlag at gå ind i voksenlivet med. Vi skal have det praktiske 

element integreret meget bedre i skolen, og derfor er jeg glad for, at vurderingen af elevernes praktiske 

færdigheder nu også indgår i folkeskolens afgangseksamen, så det ikke kun er de boglige fag, der tæl-

ler,”  

Det kan da godt give lidt stof til eftertanke – både på den ene og den anden og måske også tredje måde. 

 

FORDELINGSSEKRETARIATETS SERIVECENYT 

I servicenyt for september kan du bl.a. læse om: 

- Ansøgning om tilskud til generel og brobygning mv. 22/23 

- Erklæring om anvendelse af tilskud til generel befordring i skoleåret 21/22 

- Lønstatistik 2022 for de frie grundskoler 

- Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever 22/23 

 

 

 

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.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/sep/220922-resultatet-fra-proeverne-i-grundskolen-i-skoleaaret-202122-er-nu-offentliggjort
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