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Fra kalenderen
I dag - tirsdag:
Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
8. december 19 – 21,
som virtuelt møde
Zoom-konferencer:
For ledere:
o Extra i dag, 8.
december, kl. 14
om seneste COVID-19 tiltag
o 16. dec. Kl. 13
For administrativt personale:
o Nye datoer for
2021 følger
LINK til Zoom udsendes nogle dage før
mødet

COVID 19 nyt – nedlukning igen….
Værktøj nr. 1: Støt hinanden
I de seneste dage er der kommet mange nye restriktioner, herunder en
tilnærmelsesvis fuldstændig nedlukning i 38 kommuner frem til begyndelsen af januar.
Tirsdag eftermiddag afholder Lilleskolernes Sammenslutning en Zoomlederkonference om på de seneste tiltag og med fokus på skoleledernes udfordringer og handlemuligheder i de kommende dage og
uger! Hensigten er blandt andet at bidrage til at skolerne og ikke
mindst lederne kan udveksle viden og erfaringer og støtte sig til hinanden i en rigtig hård tid!

Værktøj nr. 2: Overblik og viden
Nyhedsbrev fra UVM i uge 49
Opdateringen fra Undervisningsministeriet i torsdags, den 3. december – er næsten allerede forældet. Men som en hurtig oversigt over nye
spørgsmål-svar m.v. i den forudgående uge kan nyhedsbrevet være
nyttigt.
•

Lederinternat 2021
10. - 11. februar, 2021
Repræsentantskab
og Lilleskoletræf
2021
16. - 17 april
UDSKUDT eller aflyst
pga. Covid 19
o Introkursus for bestyrelsesmedlemmer - NYT 8/12!
o Introkursus for nye
medarbejdere på
lilleskolerne – 2020
o Regionsmøder
2020
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Nyhedsbrev uge 49, 3. december HER

Nye COVID-19-tiltag i 38 kommuner på
børne- og undervisningsområdet. En opsummering.
Periode: Fra og med onsdag d. 9. december – foreløbig til 3. januar.
Hvilke elever: Elever fra og med 5. klasse og til og med 10. klasse
hjemsendes til fjernundervisning. Der skal, som ved tidligere hele eller
delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der
fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. Det betyder bl.a., at udsatte elever ved kostafdelinger kan blive på deres skoler.
Eleverne i børnehaveklasser og til og med 4. klasser skal fortsat møde
i skole og modtage fysisk undervisning.
SFO og klub kan fortsætte for elever til og med 4. klasse.
Dagtilbud er ikke omfattet af de nye tiltag, men dagtilbud kan dimensioneres på baggrund af eventuel personaleknaphed grundet sygdom/test.
Undervisningen: De berørte skoler overgår de facto til nødundervisning, hvilket betyder, at undervisningen ikke lever op til normale krav jf.
lovgivning og målrammer. BEMÆRK, at skolerne er undtaget for den
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sædvanlige forpligtelse til at indberette nødundervisning til Undervisningsministeriet.
Eleverne må ikke blandes på tværs af klasser og klassetrin. Undervisningen skal således tilrettelægges således at eleverne forbliver samlet i
deres stamklasse.
Idræts- og musikundervisning for 0. til 4. klasse kan stadig gennemføres – indenfor stamklassen, Det samme gælder andre fag eller aktiviteter, hvor der er risiko for dråbesmitte, fx musik – naturligvis med øje for
de sundhedsfaglige retningslinjer.
Prøver og eksamener aflyses ikke, for så vidt at de kan gennemføres
under hensyn til retningslinjerne. Censorer kan fortsat fungere på tværs
af landet.
Ophør af den delvise nedlukning planlægges at skulle foregå som en
gradvis tilbagevenden i perioden 3. – 10. januar, således at skolerne
har mulighed for at tilpasse elevernes tilbagekomst til normal skolegang ud fra de lokale forhold.
Hvilke kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe,
Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, LyngbyTårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød,
Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg, Aarhus
•

Undervisningsministeriets hjemmeside med nyheden er HER

Mere information og viden
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•

Sundhedsministeriets pjece om nye og forlængede COVID-19
tiltag kan hentes HER

•

Sundhedsministeriets bekendtgørelse om restriktioner i grundskolen gældende for perioden 7. december - 2. januar HER.

•

Retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Oversigt udsendt
som version 5. december HER

•

Spørgsmål-svar på Undervisningsministeriets hjemmeside opdateret 7. december – opdateres løbende HER

•

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod
adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse
med håndtering af covid-19.
OBS – skoler er fortsat undtaget fra forsamlingsforbuddet.
Bekendtgørelsen træder i kraft 7. december og ophæves igen
den 2. januar 2021.
Hent bekendtgørelsen om forsamlingsforbud HER
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Indberetning af feriemidler
Alle skoler skulle – hvis systemerne ellers fungerer – have modtaget en
e-post besked om fristerne for indberetning af optjente feriepenge i indefrysningsperioden. Fristen er 31. december i år, som er det allerseneste tidspunkt for indberetning af feriemidler optjent i perioden 1.
september 2019 til 31. august 2020.

Arbejdsmiljøuddannelsen
Lilleskolernes Sammenslutning deltager i samarbejdet om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Næste kursus afholdes 11.-13 januar på Hornstrup Kursuscenter – med mindre de seneste corona-restriktioner medfører aflysning. Der er også planlagt kurser i marts, april og maj måned.
•

Læs mere om uddannelsen og kurser på LS´s hjemmeside HER.

Finansloven i hus: Tilskudstaksterne fastholdes
Den nye aftale om normeringer kommer til at omfatte
børnehaver og vuggestuer ved frie grundskoler
Tilskuddet til de frie grundskoler er ikke omtalt i aftalerne, som regeringen i søndags indgik om finansloven for 2021. Koblingsprocenten, som
angiver hvilken andel af folkeskolens gennemsnitsudgift pr. elev finanslovstaksten til de frie grundskoler beregnes ud fra, er fastholdt på 76 %.
Derfor må man gå ud fra, at de tilskudstakster vi kender fra finanslovsforslaget, og som indgår i Lilleskolernes tilskudsberegner, også vil
være de gældende takster for 2021. Dog vil der blive foretaget mindre
justeringer på baggrund af elevindberetningerne, hvor især en forøgelse af antal specialundervisningselever vil medføre nedsatte takster
på dette område.
Aftalen om indførelse af normeringer på dagtilbudsområdet omfatter
også børnehaver og vuggestuer ved frie grundskoler, der er etableret
som privatinstitutioner i henhold til dagtilbudsloven og drives i medfør
af friskolelovens rammebestemmelser herom. Denne delaftale er ganske omfattende. Nedenfor omtales udvalgte punkter, som giver et billede af, hvad det kommer til at betyde for vores område.
Fra 2024 kommer der lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner. I indfasningsperioden 2021-2023 skal normeringerne styrkes. I
denne periode tildeles kommunerne en særlig pulje til formålet, og det
fremgår af aftalen, at ”Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger.
Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskabet.” Dagtilbud ved frie grundskoler er således
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direkte nævnt og der er indført kontrol med at midlerne anvendes til
formålet.
Normeringskravet som skal lovfæstes og gælde fra 2024 skal måles
som et gennemsnit på kommunalt niveau og bliver på 1 pædagogisk
medarbejder pr. 3 børn i vuggestuer og 6 børn i børnehaver. Dagtilbud ved frie grundskoler skal have samme normeringsniveau som de
kommunale institutioner.
Dagtilbudsportalen skal udvides således at forældre og andre interesserede nemmere kan få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for det enkelte dagtilbud, herunder for eksempel andelen af uddannede medarbejdere. Denne opgradering af portalen vil også kunne få betydning
på vores område.
Det skal være slut med at kunne trække overskud ud af privatinstitutioner. Forbilledet er, fremgår det af aftaleteksten, den model fri- og privatskoler fungerer indenfor. Hvordan denne nye selvejeform præcist
kommer til at se ud for såvel nye som for eksisterende dagtilbud på
vore medlemsskoler kommer til at fremgå af udmøntningen af aftalen.
Tilsynet skal også styrkes – er aftalepartierne enige om. Formålet er ”at
understøtte kvaliteten i landets kommunale, selvejende og private dagtilbud”. Udover en styrkelse af det kommunale tilsyn etableres der et
statsligt rejsehold som kan bistå det kommunale tilsyn, både efter ønske fra kommunen eller af egen drift. Tilsynsrapporter skal offentliggøres.

Ændring af prøvebekendtgørelsen
Prøvebekendtgørelsen er nu ændret i overensstemmelse med den lovændring om udtræk af et andet prøvefag end idræt, som tidligere er
omtalt her i LS Aktuelt. Ændringerne trådte i kraft 3. december i år og
har virkning for prøverne både her i vinterterminen og ved prøverne i
maj-juni.
•

Hent ændring af 1. december til prøvebekendtgørelsen HER

NYT FRA OG OM LILLESKOLERNE
Lilleskolernes Musik- og teaterfestival 2021
At forberede en festival sker ikke over night. Derfor kommer festivalen i
2021 til at se anderledes ud.
På Konferencen for Lilleskolernes Musik- og teaterfestival, som vi afholdt
i november, var der fuld opbakning til, at vi udskyder Lilleskolernes Musik- og teaterfestival 2021 og i stedet arbejder på og forbereder en
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alternativ corona-venlig og, ikke mindst, realiserbar, endags-festival,
tirsdag den 22. juni. En dag hvor vi sætter scenen for online-optrædende via en fælles platform, så vi kan spille for hinanden – på afstand;
en dag hvor to naboskoler kan aftale at mødes og spille med og for
hinanden (hvis myndighedernes retningslinjer tilllader det) – og få de
transmitteret live ud til de andre skoler; en dag med et fælles program,
så vi på tværs af landet, på samme tid, tjekker ind og danser og synger
– og holder festival-fanen højt.
Der er massevis af ideer og henover vinteren vil vi arbejde os frem til en
form, så vi kan holde en fælles festivaldag, som er til at regne med (ingen orker flere aflysninger og slet ikke de ældste elever, der skal afslutte deres lilleskole-tid), som kan stadig kan være en faglig og social
ramme om et praktisk/musisk møde på tværs af lilleskolerne og som
markerer festivalen lever – også selvom den ikke blive afholdt som vi
plejer.
SÅ, sæt kryds i kalenderen, tirsdag den 22. juni – vi sender invitation
ud til næste møde i Konferencen, hvor vi vil arbejde videre med, hvordan vi får skabt rammerne for et BRAG af en corona-venlig festival.

NYT FRA LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING
Velkommen til vores nye kollega
Det er med stor glæde at vi kan byde Niels Strunge velkommen som ny
rådgivende konsulent i Lilleskolernes Sammenslutning. Niels kommer
med både de rigtige og relevante kvalifikationer til at træde ind i, viderføre og udvikle de arbejds- og opgavefelter som vi også i fremtiden
skal have dækket og sikret – det gælder bl.a. ansættelses- og fagretlige
forhold og sager, bidrag til at løse lokale konflikter på skolerne såvel
som arbejdet med at sikre gode rammer og vilkår for, at skolerne kan
fungere i hverdagen og forfølge de visioner og mål de har som pædagogiske og holdningsbaserede skoler. Niels starter pr. 1. januar og vi
ser frem til at tage fat på arbejdet og den videre opbygning af Lilleskolernes Sammenslutnings sekretariat – sammen.
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
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