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Mulighed for andet udtræk end idræt  
 
Det er svært at gå til eksamen i idræt hvis man ikke har fulgt undervis-
ningen i faget. Den problematik tager en lovændring nu højde for.  
 
Hvis en elev ikke har fulgt undervisningen i idræt på grund af en fysisk 
funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, og faget bliver udtrukket til 
eksamen, så kan eleven i stedet komme til at aflægge prøve i et andet 
fag indenfor fagblokken naturfag. Lovændringen, der blev vedtaget 
den 26. november, har virkning for prøver der aflægges fra og med 
skoleåret 2020/2021.  
 

• Hent lovændringen HER. 
 
 
 

Tilskud til frugt, grønt  
og mælk skal søges lige efter nytår 
 
Skolerne kan opnå tilskud til uddeling af enten skolemælk og/eller 
frugt og grønt. Tilskuddet skal søges hos Landbrugsstyrelsen – se link 
nedenfor – men tidsfristerne er skarpe og ansøgningsperioderne er 
korte. Næste ansøgningsperiode åbner i dagene 1. – 15. januar 2021. 
Tilskuddet ydes i henhold til en Bekendtgørelse om tilskud til frugt, 
grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv.  
 

• Se Landbrugsstyrelsens hjemmeside om skolemælk mm HER 
 

• Hent bekendtgørelsen HER.  
 
 
 

Vejledning om hjemmesider 
 
Der er mange godt grunde til at have styr på skolens hjemmeside, her-
iblandt at skolens hjemmeside er det første sted STUK besøger i forbin-
delse med et tilsyn, hvad enten tilsynet handler om et tematisk tilsyn 
som led i STUK´s planlagt ordinære tilsynsaktiviteter, eller det drejer sig 
om et tilsyn i anledning af, at der er opstået bekymring om, hvorvidt 
skolen lever op til lovgivningens krav og regler.  
 
Heldigvis har Undervisningsministeriet udarbejdet en vejledning om en 
tjekliste over, hvad der skal offentliggøres på en skoles hjemmeside. 
Lilleskolernes Sammenslutning anbefaler, at skolen gennemgår sin 
hjemmeside mindst én gang om året og sammenholder den med kra-
vene. 
 

• HENT tjekliste og vejledning fra UVM (via LS hjemmeside) HER 
 
 
 
 

Fra kalenderen 
 
 
NYT  
Intromøde for ny-
valgte bestyrelses-
medlemmer 
8. december 19 – 21, 
som virtuelt møde 
 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 16. dec. Kl. 13 

 
For administrativt per-
sonale:  
o 3. dec. Kl. 10 

 
LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet 
 
 
Lederinternat 2021 
10. - 11. februar, 2021 
 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
 
 
UDSKUDT eller aflyst  
pga. Covid 19  
o Introkursus for be-

styrelsesmedlem-
mer -  NYT 8/12! 

o Introkursus for nye 
medarbejdere på 
lilleskolerne – 2020  

o Regionsmøder 
2020  

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l51/20201_l51_som_vedtaget.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/skoleordningen-for-frugt-groent-og-maelk-maelk-skoleaar-20202021/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1670
https://lilleskolerne.dk/kontoret/administrative_vaerktoejer/kommunikation_og_hjemmesider
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Samarbejdet med kommunen  
– vejlednings- og inspirationsmateriale 
 
Det gode samarbejde med kommunen er vigtigt, hvilket den igangvæ-
rende Covid-19 pandemi også har illustreret. Samtidigt er netop pan-
demien måske også årsag til, at et par nyttige publikationer om samar-
bejdet mellem de frie grundskoler og kommunerne ikke har fået den 
opmærksomhed, som de fortjener.  
 
Pjecerne er udgivet i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, 
Kommunernes Landsforening og skoleforeningerne i marts måned i år 
og findes blandt andet på Undervisningsministeriets hjemmeside. (Ud-
givelsestidspunktet forklarer også, hvorfor Lilleskolernes Sammenslut-
ning ikke figurerer blandt de udgivende skoleforeninger – men Lillesko-
lerne ville naturligvis have været med, hvis de var udgivet efter 1. sep-
tember i år). 
 
Publikationen ”Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet mellem privat- og 
friskoler og den kommunale forvaltning” er en ”Vejledning til ledelse på 
privat- og friskoler og den kommunale forvaltning”, som giver indblik i 
lovgivning, ansvar og forpligtelser i forhold til samarbejde mellem sko-
len og den kommunale forvaltning. Vejledningen er tænkt som et op-
slagsværk, der skal styrke samarbejdet mellem kommune og skole. 
 

• Hent vejledningen HER 
 
Publikationen ”Det gode samarbejde mellem privat- og friskoler og 
den kommunale forvaltning” er et inspirationsmateriale til samarbejdet, 
som henvender sig både den politiske og daglige ledelse på privat- og 
friskoler og i de kommunale forvaltninger. I materialet belyser en række 
små artikler forskellige typer at gode samarbejder mellem en skole og 
den kommunale forvaltning. 
 

• Hent inspirationsmaterialet HER  
 

• Se UVM´s hjemmeside om samarbejde mellem kommuner og 
frie grundskoler HER.   

 
 
 

Arbejdstimetal kommende skoleår 
 
Det årlige arbejdstimetal i et skoleår for lærere og børnehaveklassele-
dere samt pædagoger beregnes på grundlag af det faktiske antal dage 
i året, fratrukket lørdag-søndage, søgnehelligdage og ferier. Mens an-
tallet af feriedage er konstant med 25 dage (med udtagelse af 20/21), 
kan de tre andre elementer variere:  

- Antallet af dage er 365, dog 366 i skudår. 
- Antallet af lørdag-søndage er normalt 104 dage, men enkelte 

skoleår er der faktisk 105, fx skoleårene 20/21 og 21/22. 
- Antallet af søgnehelligdage består af 6 faste dage og 3 vari-

able; nemlig 1. og 2. juledag, samt 1. nytårsdag, som nedsæt-
ter den årlige arbejdstid i de år, hvor dagene falder på 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/2020/juni/200611-vejledningsmateriale.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/2020/mar/200311-inspirationskatalog.pdf
https://www.uvm.dk/publikationer/2020/200311-vejledning-og-inspirationsmateriale-om-det-gode-samarbejde-kommuner-og-privat-og-friskoler
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hverdage. De forskydelige søgnehelligdage medfører udsving i 
den årlige arbejdstid på op til 22,2 timer.  

 
For de kommende skoleår bliver arbejdstimetallet således: 
 

     år       2020/2021     2021/2022     2022/2023     2023/2024 
  timer     1.694,60           1694,60          1694,60         1687,20 
 
 
Nye regler kan ændre metoden og timetallet 
 
Arbejdstidsreglerne for lærere og børnehaveklasseledere ændres i for-
bindelse med OK 2021, idet man har aftalt at den kommunale arbejds-
tidsaftale skal overføres til de frie skolers område i en tilpasset form.  
 
Hvis den kommunale arbejdstidsaftale overføres direkte vil det med-
føre en ændring i måden den årlige arbejdstid opgøres på. I den kom-
munale aftale er udgangspunktet nemlig 52 uger om året á 37 timer 
svarende til 1924 timer. Herfra skal så trækkes ferie og søgnehellig-
dage. Denne metode vil betyde at man ser bort fra skudår og at antal-
let af lørdag-søndage kan variere.  
 
Opgjort efter den kommunale model med 1924 timer vil arbejdstiden 
de kommende skoleår være:  
 

     år       2020/2021     2021/2022     2022/2023     2023/2024 
  timer   påvirkes ikke     1694,60          1687,20         1672,40 
 
 

 
 

COVID 19 nyt 
 
 

Intet ugentlige nyhedsbrev fra UVM i uge 48  
 
På denne plads plejer vi at henvise til ministeriets ugentlige nyhedsbrev 
med henvisninger til nye eller ændrede regler og ”spørgsmål-svar” på 
ministeriets hjemmeside. Men i denne uge er der ikke noget nyheds-
brev til grundskolerne – mens der er nyhedsbreve til blandt andet dag-
tilbudsområdet.  
På ”spørgsmål-svar” er der imidlertid kommet enkelte nye/ændrede 
indlæg i den seneste uge, dog uden egentligt nyt eller ukendt stof. 
 

Kontakt Lilleskolernes Sammenslutning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lilleskolerne.dk 
  
➢ Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf dir.: 6914 9983 - tlf. mobil/sms: 2874 3329 
➢ Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982  
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms 4054 9766. 

 
Send sikker mail: Send sikker mail   

mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

