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COVID-19 NYT 

 
Fredag den 22. januar udkom den seneste runde med opdateringer af 
spørgsmål/svar på Undervisningsministeriets hjemmeside. Tre forhold 
skal her kort præciseres ift. vores område. 

1. Ligesom det gælder de nationale tests, så er projektopga-
ven i 9. klasse ikke obligatorisk for de frie grundskoler. Det 
samme gælder den selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse, 
hvis skolen vel at mærke tilbyder 1-årig undervisning som 
10. klassetrin. Tilbyder skolen imidlertid undervisningen 
som 10. klasse skal tilbuddet stå mål med kravene til under-
visningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave (OSO), 
uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens §19 c, 
stk. 2, 3, 5 og 6. Er dette tilfældet gælder det, at den selv-
valgte obligatoriske opgave skal være afsluttet senest den 2. 
juni 2021 og at den kan gennemføres som led i nødunder-
visningen (jf. UVM’s spørgsmål/svar). Om OSO’en er obliga-
torisk afhænger altså om skolen tilbyder undervisning som 
10. klassetrin eller som 10. klasse.  
 

2. Tilsynsforpligtigelsen over for elever ved nødundervisning 
uden fysisk tilstedeværelse (fjernundervisning): Der arbej-
des i skrivende stund på yderligere præciseringer af dette. 
Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning 
på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder 
for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Un-
der normale omstændigheder kan skolens tilsynsforpligtigelse 
ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvor-
dan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. 
Det gælder iflg. UVM også under nedlukningen, hvor tilsynet 
kan gennemføres virtuelt ved instruktion. Spørgsmålet er imid-
lertid: hvor går grænsen? Hvem kan instrueres til hvad – 
med/uden forældrenes accept/opsyn?  
 
For elever, hvor tilsynet ikke kan varetages ved instruktion, for 
eksempel på grund af elevernes alder, giver reglerne om nød-
pasning mulighed for, at de elever, der ikke er er under opsyn i 
hjemmet for eksempel af forældrene, i stedet kan møde frem i 
nødpasning (UVM’s spørgsmål/svar). 

Mere information og viden: 

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

 

• Spørgsmål-svar på Undervisningsministeriets hjemmeside opdate-
ret 22. januar – opdateres kontinuerligt.  

 

• Sundhedsstyrelsens udgivelse om Opsporing og håndtering af 
nære kontakter kan hentes HER  

 

• Nyhedsbrev fra UVM den 21. 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. 10 
o 4. marts, kl. 13 
o 8. april, kl. 10 
o 6. maj, kl. 13 
o 3. juni, kl. 10 

 
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.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://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jan/210122-nyhedsbrev-til-grundskolesektoren-ifm--covid19----uge-3.pdf
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NYT APV-SKEMA OM COVID-19 
 
Hjemmearbejde, fjernundervisning, nødundervisning på skolen med få 
elever og kolleger. Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd 
og Offentlig administration (BFA) har netop udarbejdet et enkelt APV-
skema til hurtigt at tage temperaturen på arbejdspladsen i en tid med 
pandemi: Hvilke udfordringer og risici ser vi? Hvad lykkes vi godt med? 
Hvad er der brug for, at der nu bliver gjort? 

 
Materialet kan hentes her. 

 
HUSK: i morgen, onsdag den 27. januar, kl. 13.00 afholder vi i forlæn-
gelse af det ordinære leder-zoom-møde vores tredje temamøde. Her 
er temaet netop Personalerummet og arbejdet med og for et godt ar-
bejdsmiljø under corona. 

 
REELLE EJERE I FRIE SKOLER SKAL REGISTRERES 
 
Husk at frie skoler har en forpligtelse til at registrere ændringer i besty-
relsens sammensætning og opdatere disse hos Erhvervsstyrelsen, 
umiddelbart efter dette er vedtaget. Den årlige undersøgelsespligt 
medfører en række krav, hvoraf nogle allerede er kendte: 
 

- En forpligtigelse til at registrere ændringer i bestyrelsens sam-
mensætning og opdatere disse hos Erhvervsstyrelsen umiddel-
bart efter, disse er besluttet. 

- Den selvejende institutions ledelse pålægges en årlig forpligti-
gelse til at kontrollere, at de registrerede oplysninger om reelle 
ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekte. Resultatet af denne un-
dersøgelse skal fremlægges for bestyrelsen 

- Rapporteringen om den årlige undersøgelsespligt kan ikke fo-
retages på den ordinære generalforsamling, men skal ske på et 
bestyrelsesmøde.  

 
Frie Grundskoler skal stå registreret som ”fonde og selvejende instituti-
oner”. 
 
Skolens ledelse har en forpligtelse til at kontrollere at de registrerede 
oplysninger om reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekte. Resulta-
tet af denne undersøgelse skal fremlægges for bestyrelsen. 
 

 

  

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/til-amo/apv-covid-19?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_1_7_2021_9_49)&mc_cid=e5a9a5aca2&mc_eid=c0c8a37165
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TILSYNSBERETNING 2019 ER KLAR 
 
Tilsynsberetning 2019 er nu klar til offentliggørelse. Tilsynsberetningen 
giver et samlet billede af det tilsynsarbejde, som Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet (STUK) har gennemført i 2019, og er blevet forsinket 
som følge af COVID-19. 
 
Beretningen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområ-
der. Tilsynet i 2019 har som tidligere overvejende fulgt tre hovedspor, 
nemlig risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn. 
 
Styrelsen fører tilsyn med, om skoler og institutioner overholder lovgiv-
ningens krav til undervisningen og institutionsdriften, om undervisnin-
gen er af tilfredsstillende kvalitet (kvalitetstilsyn), og om de tildelte mid-
ler anvendes forsvarligt. 
 
I Tilsynsberetningen kan I bl.a. læse om STUK’s tilsyn på de frie grund-
skoler – herunder om screeningsprocessen og tilhørende indikatorer 
ift. det risikobaserede tilsyn, om afslutningen af tidligere iværksat tema-
tisk tilsyn med frihed og folkestyre-kravet samt enkeltsags-tilsyn. 

 
Tilsynsberetningen for 2019  

 
NYT FRA FORDELINGSSEKRETARIATET 

 
Fordelingssekretariatets nyhedsbrev, ServiceNyt, udkom i går, 25. ja-
nuar. Her kan I se en oversigt af Kommende frister for indsendelse af 
anmodninger, ansøgninger, bilag, mv. Disse kan også tilgås på Forde-
lingssekretariatets hjemmeside. Nedenfor følger en opsamling på ny-
hedsbrevet – i overskrifter:  
 
Kommende frister 
Har skolen fået ny revisor? 
Fordeling af fripladstilskud 2020/2021 
COVID-19 fripladstilskud 
Befordring 
Indberetning af vikartilskud 
Hvis en frist for fravær i 2020 er overset 
Tilskud til efterindtægt  
Tilskud til fratrædelsesordninger 
 
Læs mere i ServiceNyt 1 - 2021 
 
 

  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/~/link.aspx?_id=EBC3CA9B5BAD462D9313F29654F6862D&_z=z
https://www.fskr.dk/kalender/201920/ansoegnings-og-indberetningsfrister.aspx
https://www.fskr.dk/kalender/201920/ansoegnings-og-indberetningsfrister.aspx
https://www.fskr.dk/servicenyt.aspx?year=2021


LS Aktuelt                                                                             Nyhedsbrev 
Nr. 23, uge 4 2021                                                                     Lilleskolernes Sammenslutning 
 

 

 

Udgiver:        Lilleskolernes Sammenslutning, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N 

Redaktion:    Lars Larsen, Peter Højgaard Pedersen, Sune Jon Hansen (ansvarshavende)  
 

Side 4 af 4 
 

 
NYT FRA LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 
Som I alle ved påbegyndte vores nye kollega, Niels Strunge, sit ansæt-
telsesforhold ved Lilleskolernes Sammenslutning i januar. Niels overta-
ger i fortsat højere grad de opgaver, som I tidligere har været i kontak-
tet med Peter om.  
 
Det er helt efter planen og rigtig godt – og derfor vil vi også opfordrer 
jer til at I fremover retter direkte henvendelse til Niels ved spørgsmål 
og ønsker om rådgivning i forhold til ansættelses- og personalesager. 
Niels vil i nødvendigt omfang i en overgangsfase fortsat involvere Peter 
med henblik på at sikre den rette rådgivning og kvalitet.   
 
 

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   
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https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

