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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 
 
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 
 

 
 
 

POLITIK, VALG, ØKONOMI OG LILLESKOLE 

I dag er det den første tirsdag i oktober - og dermed begynder folke-
tingsåret; et folketingsår som med al sandsynlighed indledes med, at 
Statsministeren i morgen, onsdag, udskriver valg til Folketinget. I åb-
ningstalen gjorde Statsministeren rede for rigets tilstand, set fra Statsmi-
nisterens stol, og i fokus var særligt sammenhold i en tid, hvor det inter-
nationale samfund politisk og økonomisk er fremstår yderst ustabilt. 

Vi vil i Lilleskolernes Sammenslutning følge det kommende valg og dets 
udfald tæt – naturligvis med fokus på de politiske tilgange til og udmel-
dinger om vores område. Hvad bliver der eksempelvis lanceret af initia-
tiver til at bringe de selvejende institution – herunder frie grundskoler – 
igennem den nuværende energikrise og høje inflationstakster – og hvad 
præsenterer partierne af planer for eksempelvis fordeling af elever i 
grundskolen, udvidede frihedsgrader i folkeskolen, mv.  

De frie skolers økonomi er som bekendt bundet op på Folkeskolens 
økonomi, så den lokale lilleskole påvirkes også af verdens krisetenden-
ser på både kort og lang sigt. Lige nu er mange ramt af de store pris-
stigninger; en situation hvis rækkevidde og varighed ikke sådan er til at 
afgøre, men som vi nok må forvente også vil fortsætte ind i årene der 
kommer.  

En af grundpillerne hos Lilleskolerne er den demokratiske samtale og 
praksis, og torsdag og fredag i denne uge samles ca. 60 lilleskoleelever 
på Børne U.N.I for at deltage i Lilleskolernes Parlament, hvor der skal ses 
nærmere på demokratiske processer og elevdemokrati. Traditionen tro 
skal deltagerne også besøge Folketinget, hvor Bertel Haarder vil agere 
tour-guide. Mon ikke at spørgsmål om en evt. valgkamp bliver berørt? 
 

CFU OG AFLYST DATABEHANDLERAFTALE 

CFU har i fredags sendt en mail ud til alle institutioner/grundskoler, hvor 
der har været indgået en databehandleraftale. Mailen har givet anled-
ning til lidt forvirring i forhold til om skolerne skal gøre noget, og om 
det har indflydelse på adgangen til CFU. 

Der er ingen forskel i skolernes brug af CFU's tjenester - selvom databe-
handleraftalen nu er tilbagekaldt. 

Det er nu blevet klarlagt, at CFU via STIL (Styrelsen for IT og Læring) er 
selvstændig dataansvarlig - og at der ikke skal indgås en databehand-
leraftale - ligesom skolerne ikke har indgået en databehandleraftale 
med STIL, som blandt andet administrerer UNI-login 

Når CFU skriver ud til alle skolerne, så skyldes det at de er nødt til at op-
lyse om at databehandleraftalerne ikke længere er gældende. Fremad-
rettet gør CFU brug af 2 dataaftaler, hvor CFU (via STIL) får adgang til 
lærere og elevers navne og klassetilhørsforhold. Hvis man er ny bruger 
af CFU, så skal man altså godkende disse aftaler. Disse dataaftaler har 
intet med den annullerede databehandleraftale at gøre. 
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SORG PÅ SKOLESKEMAET 

At miste en forælder i en tidlig alder er både hårdt og svært, men det sker desværre for 1.700 børn og 
unge hvert år. Det svarer til at syv børn på hver grundskole har oplevet dyb sorg, fordi mor eller far er 
død.  

Kræftens Bekæmpelse har lige lanceret et sorgmateriale, der skal hjælpe de danske skoleelever med at 
forstå, hvad sorg er – og mindske den usikkerhed, der kan opstå, når en klassekammerat er ramt af sorg 
og ked af det.  

Udgivelsen ’Lær Om Sorg’ har til formål at støtte danske skoleelever i at støtte op om en klassekammerat i 
sorg. De gratis forløb er først og fremmest tænkt som et materiale til brug i klasser, hvor der er elever, der 
har haft kritisk sygdom eller dødsfald tæt på livet. Herudover kan du også bruge forløbet til udskolingen i 
dansk eller samfundsfag eller som en del af et større temaforløb. 

Med de nye undervisningsmaterialer er der nu forløb til alle klassetrin i grundskolen. 

Se mere her 

 

POLITISK AFTALE OM ORDBLINDEPAKKE NR. 4 

I februar 2015 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) en national ordblindetest, Ord-
blindetesten, som kan identificere elever med ordblindhed. Testen skal medvirke til, at ordblinde kan del-
tage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres vanskeligheder. 

I skoleåret 2021/2022 blev 18 pct. af eleverne i folkeskolens 9. klasse testet for ordblindhed i løbet af de-
res skoletid via Ordblindetesten. 12 pct. af eleverne blev testet ordblinde, mens 4 pct. er testet usikre i 
fonologisk kodning. Det svarer til at næsten en ud af otte er testet ordblind. 

Ministeren udtaler; 

Andelen af elever i 9. klasse, der testes ordblinde eller har andre læsevanskeligheder, understreger med 
alt tydelighed vigtigheden af at opspore ordblindhed og tage hånd om det. Ordblinde kan sagtens klare 
sig godt i uddannelsessystemet, men det kræver, at man får den rette hjælp. Derfor har regeringen hvert 
år forbedret forholdene blandt andet ved at sikre tidligere opsporing af ordblindhed.  

Den 1. oktober 2022 har regeringen indgået en politisk aftale om ordblindepakke nr. 4, som mest om-
handler en tidlig indsats i fx daginstitution, men også en "videreudvikling af ordblindetesten og styrket 
opfølgning samt justering af tidligere ordblindeinitiativer på grundskoleområdet." 

Læs nyhed hos UVM 

 

FORBUD MOD BRUG AF BØRN SOM TOLKE 

Børn og unge under 18 år må ikke længere bruges som tolke til oversættelse af fremmedsprog. Det er et 
bredt flertal i Folketinget blevet enige om. 

Det skal ikke længere være lovligt for børn og unge under 18 år at tolke, hvis deres forældre og andre 
familiemedlemmer er i mundtlig kontakt med det offentlige. Forbuddet vil gælde bredt i den offentlige 
sektor, blandt andet på undervisningsområdet, men partierne også enige om at det ligeledes skal være 
gældende på frie grundskoler. 

Læs nyhed hos UVM 

https://www.cancer.dk/laeromsorg/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/sep/221001-bredt-flertal-indgaar-aftale-om-styrket-ordblindeindsats
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/sep/220929-et-bredt-flertal-i-folketinget-forbyder-boernetolke
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NY TEMADAG OM ARBEJDSMILJØ 

Skoleforeningerne og FSL har arrangeret to temadage om arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter 

og arbejdsmiljørepræsentanter i efteråret 2022. Der har været stor interesse for temadagene, som ikke er 

afviklet endnu, men der er allerede lang venteliste. 

Derfor er der arrangeret en ny temadag på Comwell i Odense den 7. december, som er tilgængelig for 

alle. 

Se mere og tilmeld her 

 

SKOLEKALENDER FOR 2023/2024 

Lilleskolernes årskalender er klar for kommende skoleår. 

Hent kalender, som også indeholder skoleårets overordnede arbejdstid. 

 

STAMDATA; BESTYRELSE, LEDELSE, ADMINISTRATIVT PERSONALE 

Har de rette instanser adgang til de rette kontaktoplysninger på skolen? 

Lilleskolernes Sammenslutning 

Her i Lilleskolernes Sammenslutning fører vi fortegnelse over skolens hoveddata såsom hovedmail, tele-

fon, adresse, skoleleders mail og telefon samt bestyrelsesforpersons mail og telefon. Vi fører også forteg-

nelse over fx viceskoleledere, afdelingsledere og administrativt personale, som ønsker at modtage ny-

hedsbrevet LS Aktuelt mv. 

@Skoleleder; Må meget gerne være opmærksom på at give os besked om nye viceskoleledere, nye med-

arbejdere i administrationen mv., så vi kan "byde dem velkommen" og notere dem på netværkslisten. 

Skriv til lars@lilleskolerne.dk 

Erhvervsstyrelsen / virk.dk 

De frie skoler har en forpligtelse til at registrere ændringer i bestyrelsens sammensætning og opdatere 

disse hos Erhvervsstyrelsen. Dette bør ske umiddelbart efter valget til bestyrelsen. Det er skolens bestyrel-

sesmedlemmer, der skal angives som de reelle ejere. 

Registreringen skal ske hos VIRK.DK 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Ligeledes skal skolen sørge for, at ministeriet har de korrekte og opdaterede oplysninger om fx hoved-

mail, website, skoleleder, bestyrelsesforperson, tilsynsførende og revisor. Så har I fået ny bestyrelsesfor-

person eller skoleleder (uanset om denne blot er midlertidig), så skal I udfylde og indsende ”ÆNDRIN-

GER AF STAMDATAOPLYSNINGER FOR FRIE GRUNDSKOLER” 

På baggrund af den fremsendte mail sørger styrelsen for at rette oplysningerne i Børne- og Under-

visningsministeriets Institutionsregister. 

https://fsl.nemtilmeld.dk/1107/
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/administration_i_oevrigt/skolens_kalender
mailto:lars@lilleskolerne.dk
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Det_Offentlige_Ejerregister/
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/2022/pdf22/220224-stamdataskemaet-for-frie-grundskoler.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/2022/pdf22/220224-stamdataskemaet-for-frie-grundskoler.pdf
https://data.stil.dk/InstRegV2/EditInstitution.aspx?InstNr=550001
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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  
 

 

mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

