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COVID-19 nyt 

 

Enkelte nye præciseringer af spørgsmål/svar 
 
I de senest opdaterede spørgsmål/svar på UVM’s hjemmeside præcise-
res det, at lærere IKKE må samle elever i mindre grupper til undervis-
ning eller vejledning på skolen såvel som udenfor skolens matrikel (fx i 
læsegrupper eller til trivselsaktiviteter). Elever i grundskolen som er 
omfattet af nedlukningen og ikke er undtaget restriktionerne, skal mod-
tage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Og det gælder altså 
uanset om aktiviteten har et socialt, trivselsmæssigt eller fagligt formål. 
 
Børn og unge opfordres privat – ligesom den øvrige del af befolk-

ningen – til at se så få som muligt og ikke mere end fem sammen. 

Der er dog ikke noget til hinder for, at de unge selv tager initiativ til 

små læsegrupper eller lignende.   

 

UVM henvise i øvrigt til Sundhedsstyrelsens materiale til unge om, 

hvordan man passer på hinanden, når man gerne vil mødes med 

vennerne mv. 

Ny bekendtgørelse: Oplysningsforpligtigelser 
 
Det fremgår at Bekendtgørelsen om oplysningsforpligtigelser samt be-
handling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse af 
smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-
19), at Styrelsen for Patientsikkerhed kan anmode om personoplysnin-
ger, herunder oplysninger om personnummer, kontaktoplysninger på 
ansatte eller medlemmer samt oplysninger om deres færden. Vel at 
mærke alene i et relevant omfang og kun når det er nødvendigt med 
henblik på at hindre udbredelse af og smitte med covid-19.  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/37   

 
Mere information og viden: 

• Retningslinjer fra Undervisningsministeriet – udsendt som version 
14. januar.  

 

• Spørgsmål-svar på Undervisningsministeriets hjemmeside opdate-
ret 18. januar – opdateres løbende.  

 

• Sundhedsministeriets pjece om nye og forlængede COVID-19 til-
tag kan hentes HER  

 

• Nyhedsbrev fra UVM den 14. januar, 2021 

 

  

Fra kalenderen 
 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 27. januar, kl. 13 
o 3. marts, kl. 13 
o 31. marts, kl. 10 
o 28. april, kl. 10 
o 26. maj, kl. 13 
o 23. juni, kl. 13 

 
For administrativt per-
sonale:  
o 4. februar, kl. 13 
o 4. marts, kl. 13 
o 8. april, kl. 13 
o 6. maj, kl. 13 
o 3. juni, kl. 13 

 
LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet 
 
 
Lederinternat 2021 
Udsat grundet corona 
 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
 

Datoer for øvrige ar-

rangementer bringes 

her og i en årskalender 

i nærmeste fremtid. 

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saerligt-til-unge
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saerligt-til-unge
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/37
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/-/media/aa8e5864418d460083938f9506cf634b.ashx
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/-/media/aa8e5864418d460083938f9506cf634b.ashx
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#46f0dfe4d7e34e7fa5a705fdc9354e2c
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#46f0dfe4d7e34e7fa5a705fdc9354e2c
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jan/210115-nyhedsbrev-til-grundskolesektoren-ifm--covid-19---uge-2.pdf
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Forlængelse af aftale om løn under fravær  
 
Aftalen om ansattes ret til løn under fravær grundet egen eller 
husstands udtalte risiko for alvorligt sygdomsforløb, såfremt de 
smittes med Covid 19 forlænges til og med 31, marts, 2021. Det 
er vigtigt at bemærke, at reglerne alene omfatter ansatte med ret 
til sygedagpenge ifølge sygedagpengelovens §32. I særlig grad 
henledes opmærksomheden på beskæftigelseskravet  
 
a) ”… er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 

timer, jf. stk. 2, inden for de seneste 6 afsluttede kalendermå-
neder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måne-
der har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned 
samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for 
samme periode og beskæftigelsesforhold,…” 

 
Læs cirkulæret her 

 
FPnyt nr. 6 om gennemtjek af tilmeldingstal, 
prøvetræk, prøver og prøvevejledninger  
 
15. januar udsendte UVM nyt om Folkeskolens prøver 2021: #FPNyt nr. 
6. Vi har samlet informationerne i oversigtsform nedenfor. BEMÆRK:  
Der pågår aktuelt politiske forhandlinger om netop afgangsprøverne. 
Dem afventer vi resultatet af. Indtil da er nedenstående ministeriets ud-
melding: 
 

Gennemtjek tilmeldingstal på ordrebekræftelse 

Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på at tjekke antallet af tilmeldte 
elever på den ordrebekræftelse, som skolen har modtaget i januar. Sty-
relsen bruger de tal, som skolerne indberetter, til at planlægge antallet 
af skriftlige censorer. Hvis skolerne tilmelder for mange elever, kommer 
vi til at rekruttere flere censorer end nødvendigt. Har skolen brug for at 
rette i elevantallet, findes vejledningen til det på uvm.dk/fp under prø-
vetilrettelæggelse - Adgang, tilmelding og booking – Tilmelding og 
booking. 
 

Prøveudtræk 

Den 5. februar modtager skolerne meddelelse om, hvilke prøver der er 
udtrukket til skolens klasser eller hold til prøverne i maj/juni 2021. Op-
lysningerne om udtrækket er fortrolige indtil den 23. april 2021. 
 

Øveprøver 2021 

Øveprøverne i uge 2 og 3 er og bliver gennemført som planlagt, og 
alle skoler kan afvikle de prøver, de har booket. Det er skolens beslut-
ning, om øveprøverne skal gennemføres som en del af nødundervisnin-
gen. 
 

https://danskelove.dk/sygedagpengeloven/32#2
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9020
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
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Ny mulighed for øveprøver i uge 11 og 12 
Som følge af situationen med hjemsendelse af elever og nødundervis-
ning på grund af Covid-19, gentages øveprøverne i uge 11 og 12. Øve-
prøverne i uge 11 og 12 vil være en kopi af øveprøverne i uge 2 og 3. 
Det vil sige, at det er prøverne fra maj 2019, der stilles til rådighed, og 
at alle prøver vil kunne benyttes hver dag i perioden. Se beskrivelse af 
øveprøverne på uvm.dk. Den eneste forskel fra øveprøverne i uge 2 og 
3 er, at det i uge 11 og 12 først vil være muligt at begynde øveprøverne 
kl. 10.00 (i stedet for klokken 9.00). Læs mere om øveprøver på folke-
skolen prøvers hjemmeside under faglig forberedelse. 

 
Booking til øveprøverne i uge 11 og 12 vil åbne onsdag den 10. fe-
bruar 2021. I bookingoversigten vil øveprøverne i uge 11 og 12 hedde 
”Øveprøver”.Generalprøven den 24. marts 2021 
 

Generalprøven den 24. marts 2021 

Generalprøven den 24. marts 2021. Som følge af de nye øveprøver i 
uge 11 og 12 aflyses den planlagte generalprøve den 24. marts 2021. 
 

Prøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fp 
Prøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fpPrøvevejledningerne er klar 
på uvm.dk/fp. Tidligere er prøvevejledningerne blevet opdateret hvert 
skoleår som følge af fx ændrede regler. Der kommer ikke nye/opdate-
rede versioner af prøvevejledningerne i skoleåret 2020/2021. I indevæ-
rende skoleår skal lærere og censorer anvende de prøvevejledninger, 
som allerede findes på Folkeskolens prøvers hjemmeside uvm.dk/fp, 
hvor de fleste senest er opdateret i efteråret 2019. 
 
 

 
NYT FRA LILLESKOLERNE 

Fuldt udrustet fysiklokale sælges 
Kunne nogen have brug for at fuldt udrustet fysiklokale? Med alle tæn-
kelige materialer, apparater, kemikalier, møbler, mv.? Da Havregården 
kostskole er ved at blive nedlagt sælger den sit fysiklokale – gerne sam-
let og gerne relativt hurtigt.  
 
Hvis det har interesse kontakt konstituerede skoleleder Trine Pantmann 
– 26183132, Havregården Kostskole, Havregårdsvej 24, 3250 Gilleleje. 
 
 

 
 

  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/oeveproever-og-eksempelproever/oeveproever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/oeveproever-og-eksempelproever/oeveproever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger
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NYT FRA LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 
Debatindlæg i Politikens Skoleliv/Skolemonitor 
I går, mandag den 18. januar havde Lilleskolernes Sammenslutning ved 
formand Jasmin Heide et debatindlæg i Politikens skolelive.dk. Indlæg-
get kan tilgås via nedenstående link og omhandlede den svære situa-
tion skolerne aktuelt befinder sig behovet for, at de politiske forvent-
ninger og udmeldinger tager højde for og støtter op om den virke-
lighed skolerne står i og står med. 
 

Indlægget kan læses her.  

 
Indsamling af løntal til OK-forhandlinger 
Sekretariatet har som forberedelse af de forestående overenskomstfor-

handlinger med BUPL, HK og 3F i et samarbejde med de øvrige skole-

foreninger iværksat indsamling af aktuelle løntal for ansatte omfattet af 

de tre overenskomster. Formålet med denne indsamling er at sikre et 

opdateret og præcist overblik over de ansattes løn. Materialet vil i ano-

nymiseret form blive delt på tværs af skoleforeningerne og med vores 

forhandlingspartnere. Via denne fremgangsmåde kan vi sikre en bred 

og gensidig anerkendt forståelse af, hvordan løn og tillæg tager sig ud 

for de ansatte på de tre overenskomster. Og det er herved vores for-

ventning, at vi kan gennemføre forhandlingerne om lønfordeling og 

lønstigninger på et kvalificeret grundlag.  

 

Men talmaterialet bliver i sagens natur ikke bedre end det grundlag, 

hvorpå de hviler. Vi vil fra sekretariatet derfor endnu engang henlede 

jeres opmærksomhed på at sikre udfyldelse af skemaer og returnering 

af disse inden fristens udløb fredag d. 29. januar.   

 

De udfyldte skemaer sendes til Lars Larsen på sikker mail   

 

Ved spørgsmål knyttet til udfyldelse af skemaer kan henvendelse også 

ske til Lars på tlf: 6914 9664 eller mail: lars@lilleskolerne.dk 

 

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  
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9983 

 
Send sikker mail: Send sikker mail   

https://skoleliv.dk/debat/art8064916/Vi-har-brug-for-balance-mellem-virkelighed-og-forventning-til-skolerne
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=2xgZyb7pUidrD5u7a8y5QMCW25gdRmFP.
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

