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COVID-19 NYT – Genåbning for 0. - 4. klasse 

 
Skolerne genåbner for 0. – 4. klasse samt SFO- og klubtilbud for børn 
på disse klassetrin. Dette blev annonceret på et pressemøde i går aftes, 
mandag den 1. februar. Vi afventer retningslinjerne for genåbningen. 
Disse skal dog først igennem en høring og vil tidligst foreligge i mor-
gen, onsdag den 3. februar, eftermiddag eller aften. Straks de forelig-
ger orienterer vi om og videresender dem direkte til skolerne. På bag-
grund af de orienteringer vi har modtager fra Undervisningsministeriet 
i Sektorpartnerskabet for Covid-19 – såvel som udmeldingerne på pres-
semødet i går aftes – er linjerne i genåbningen:  

- Udgangspunktet er de retningslinjer der gjaldt inden nedluk-
ningen – suppleret med enkelte justeringer/tiltag. 

- Stamklassen/-gruppen vil fortsat være udgangspunktet for un-
dervisningen. Stamklasserne/grupperne må således stadig ikke 
blandes. 

- Afstandskravet på 2 meter kommer ikke til at gælde i stamklas-
sen/-gruppen – men vil forsat gælde på fælles arealer og ifm. 
pauser. 

- I SFO og klubtilbud kan der dannes faste grupper, der går på 
tværs af stamklasserne – i ydertimerne vil disse yderligere 
kunne ’løsnes op’. 

- Der vil være krav om brug om mundbind for forældre og besø-
gende i dagtilbud og grundskoler. 

- Der skal fortsat være fokus på hygiejne, rengøring, mv. 
- Der arbejdes desuden på at tilvejebringe en model for test 

af lærere og pædagoger med flere i forbindelse med gen-
åbningen af 0.-4. klasse. 

- Reglerne for nødundervisning, jf. nødbekendtgørelsen, vil fort-
sat være gældende, og disse vil gælde frem til sommerferien 
(pr. 1. marts kategoriseret som omlagt undervisning). 

 
Ovenstående skal tages med det forbehold, at retningslinjerne endnu 
ikke er sendt ud. Linjerne er dog formuleret af enten ministeren eller 
ministeriet selv.  
 
De præcise formuleringer må vi afvente til vi har retningslinjerne. Her 
håber vi også at få svar på spørgsmål om de ansattes bevægelighed, 

om før-SFO, om test af personale, mv. Straks der kommer væsentlige nye 

informationer, herunder informationer om retningslinjer, melder vi det ud.  

 
Mere information og viden: 
 

• Spørgsmål-svar på Undervisningsministeriets hjemmeside opdate-
ret 2. februar – opdateres kontinuerligt.  

 

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

 
 

Fra kalenderen 
 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
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 
 
 
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/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
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Ny aftale sikrer unge bedre vejledning til valg af 

ungdomsuddannelse 

 

Der er frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne 1. marts. 

På grund af nedlukningen og COVID-19 har de unge i grund-

skolen ikke haft samme betingelser for at opnå kendskab til ud-

dannelserne. Nu skal der gøres en ekstra indsats. 

 
Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats for 

at støtte unge og deres forældre i valg af uddannelse frem mod ansøg-

ningsfristen 1. marts og i resten af skoleåret for de elever, der bliver i 

tvivl om deres uddannelsesvalg. Grundskolerne opfordres bl.a. til at 

iværksætte individuelle samtaler med uddannelsesparate elever for at 

kvalificere uddannelsesvalget. 

 

Den politiske aftale indebærer følgende initiativer: 

 

Individuelle samtaler 

Grundskoler opfordres til at understøtte kvalificeringen af uddannelses-

valget for elever i 9. og 10 klasse, der er vurderet uddannelsesparate. 

Dette skal ske ved, at lærere tager en individuel samtale med hver elev, 

og eventuelt elevens forældre, om uddannelsesvalg. I den forbindelse 

skal det sikres, at der gives kendskab til mulighederne for bl.a. eVejled-

ning. Samtalerne skal ske som led i nødundervisningen, hvilket i sagens 

natur i perioden kan fortrænge anden undervisning. 

 

Udvikling af materiale 

Der udvikles let tilgængeligt materiale, som lærerne og uddannelses-

vejledere i grundskolen kan benytte i deres dialog med de unge i fjern-

undervisningen. Materialet understøttes med eksisterende værktøj til 

de unge og dialog om uddannelsesvalg, studievalgsportfolio m.v. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet vil også have fokus på at få udbredt 

materiale på UG.dk og EMU.dk til vejledere og lærere i udskolingen. 

 

Brev til alle forældre 

Alle forældre til elever, der skal søge ungdomsuddannelse i år, modta-

ger et brev om ansøgning til ungdomsuddannelse. I år udbygges bre-

vet med ekstra information om uddannelsesvalget. Forældrene får bre-

vet via e-boks. 

 

Webinarer 

Børne- og Undervisningsministeriet vil i februar afholde ekstra webina-

rer, hvor der informeres bredt om uddannelsesvalg. 

 

Øget bemanding og åbningstid hos eVejledning 

Børne- og Undervisningsministeriets eVejledning, der tilbyder indivi-

duel vejledning om uddannelsesvalg pr. telefon, chat, mail og Skype, 
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får midler til at øge sin bemanding og åbningstid, herunder i weeken-

der. eVejledning er åben for alle. 

 

Mulighed for omvalg 

Informationen til elever og forældre om eksisterende muligheder for 

omvalg eller sen ansøgning øges. Ansøgere til erhvervsuddannelserne, 

der opfylder adgangskrav m.v., har krav på optagelse på grundforlø-

bets 1. del på erhvervsuddannelserne. Hvis den søgte skole ikke kan 

optage eleven, skal skolen drage omsorg for, at eleven optages på en 

anden erhvervsskole. Det gælder også for ansøgninger, der modtages 

efter den 1. marts, men inden uddannelsesstart. 

 

Elever som søger en gymnasial uddannelse kan, hvis de har søgt om 

optagelse 1. marts og dermed opfylder betingelsen om at have søgt 

rettidigt om optagelse på uddannelsen, i ansøgningsfasen ændre valg 

af ønsket gymnasium eller gymnasial uddannelse efter ansøgningsfri-

sten, men bør dog forinden sikre sig, at der er plads på det pågæl-

dende gymnasium. 

 

Elever, som ikke har søgt om optagelse 1. marts og dermed ikke har 

retskrav på optagelse, skal som udgangspunkt til optagelsesprøve og –

samtale, hvis de ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse. 

 

Den kommunale ungeindsats 

Den kommunale ungeindsats (KUI) har en vigtig opgave med at vejlede 

ikke-uddannelsesparate elever om valg af ungdomsuddannelse. Børne 

og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med KL om den samlede 

indsats, som er særlig vigtig i år i lyset af COVID-19. 

 

Ung-til-ung vejledning 

Der afsættes et beløb til ung-til-ung vejledning i foråret 2021 i regi af 

udvalgte elevorganisationer på ungdomsuddannelsesområdet. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210129-ny-aftale-
sikrer-unge-bedre-vejledning-til-valg-af-ungdomsuddannelse 
 

National handlingsplan mod børn og unges ryg-
ning 
 
Aftalen om en ambitiøs national handleplan mod børn og unges 
rygning er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. I handleplanen 
er aftalepartierne blandt andet enige om, at der skal være røgfri 
skoletid på alle skoler – og at al tobak og e-cigaretter skal gemmes 
væk i butikkerne. Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i 
skoletiden – heller ikke selvom de forlader skolens område. 
  
Tobaksloven er vedtaget den 21/12-2020 
 
Alle skoler skal som hidtil have formuleret en rygepolitik. 
  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210129-ny-aftale-sikrer-unge-bedre-vejledning-til-valg-af-ungdomsuddannelse
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210129-ny-aftale-sikrer-unge-bedre-vejledning-til-valg-af-ungdomsuddannelse
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2071
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Ansættelse og vaccinationer 
Kan man pålægge en medarbejder at blive vaccineret?  
 
I tilknytning til den forestående udrulning med tilbud til danskerne om 
at lade sig vaccinere imod Covid19 har sekretariatet modtaget henven-
delser fra skoler om, hvordan man kan forholde sig til personale, som 
skulle ønske at afstå herfra, selvom det kan være skolens ønske, at 
medarbejderne modtager vaccinationen.  
 
Sekretariatet rådgiver til, at man følger den praksis, at vaccination er et 
tilbud. Arbejdsgiver kan således ikke forlange, at medarbejdere tager 
imod tilbud om vaccination. Og det kan ikke have ansættelsesmæssige 
konsekvenser at takke nej til tilbuddet. 
 
Beskæftigede inden for områder, hvor man er i kontakt med særligt ud-
satte (læs: bl.a. sundhedsvæsnet og i hjemmeplejen) kan pålægges at 
lade sig vaccinere, hvis de fortsat skal udføre deres funktioner, og alter-
native løsninger ikke er mulige (læs: omlægning af arbejde, brug af 
værnemidler, som beskytter de udsatte o.l.). En skole opfylder alt andet 
lige ikke definitionen af at arbejde med særligt udsatte grupper. Ledel-
sen bør derfor alene nøjes med at opfordre til, at man lader sig vacci-
nere. 
 
Vær i tilknytning til ovenstående opmærksom på, at medarbejderne 
ikke er pligtige til at fortælle, om de gør brug af tilbuddet al den stund, 
at der er tale om helbredsoplysninger, som arbejdsgiver ikke på egen 
foranledning har adkomst til at spørge ind til. Det står selvfølgelig med-
arbejderen frit at informere om, at man har ladet sig vaccinere.  
  
For yderligere relevant information henviser vi til en udmærket oversigt 
over spørgsmål og svar om ansættelse og Covid19 fra FH’s hjemme-
side; se dette link. 
 

Børnene først 
 
Regeringen præsenterede den 27. januar udspillet Børnene Først, der 
har som ambition at give børnene flere rettigheder og sikre en bedre 
overgang til voksenlivet for anbragte børn og unge. Der er i alt tale om 
43 initiativer, som tilsammen skal sikre et trygt hjem og flere rettighe-
der for alle børn i Danmark. På Børne- og Undervisningsministeriets 
område, og med særlig relevans for de frie grundskoler, indeholder 
udspillet blandt andet forslag om:  
 
En rettighedskanon, så børn undervises i centrale tekster om børneret-
tigheder. 
 
Straf til ansatte på fri- og privatskoler, der ikke overholder den skærpede 
underretningspligt. 
 
Se nyheden og udspillet her

https://fho.dk/blog/2020/12/06/fagbevaegelsens-hovedorganisations-vejledning-om-corona-virus/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210127-regeringen-nu-skal-boernene-foerst
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Opfølgning reelle ejere i Frie Skoler  
 
LS-aktuelt uge 4 havde et afsnit med omkring registrering af reelle 
ejere, som beklageligt har givet anledning til lidt forvirring. Erhvervssty-
relsen har mange kategoriseringer fx branche, virksomhedstype, virk-
somhedsform og driftsform, og vi afventer et klart svar på, hvad man 
stå registreret som under de forskellige kategorier. Det mundtlige svar 
fra styrelsen er, at frie grundskoler skal stå registreret som ”selvejende 
institutioner” med offentligt tilskud. Vi håber snarest at få afklaret detal-
jerne i registreringen. 
 
Det er alle bestyrelsesmedlemmer, som skal registreres som reelle 
ejere. 

 
Generalforsamlinger 2021 
 
Meget tyder på at skolerne generalforsamling også i år bliver præget af 
restriktioner som følge af COVID-19. Vi ved af gode grunde endnu ikke 
hvordan rammerne for afholdelse af generalforsamlinger på de frie 
grundskoler ser ud til marts og frem, hvor skolerne normalvis afholder 
deres generalforsamlinger, men vi gjorde os sidste år en række erfarin-
ger – med de juridiske rammer såvel som konkrete løsninger på afhol-
delse af generalforsamlinger under corona-pandemien.  
 
Som en hjælp til planlægningen af skolens generalforsamling vil vi i Lil-
leskolernes Sammenslutning i den nærmeste fremtid lave en oversigt 
over Generalforsamlingen i en corona-tid og sende denne rundt til sko-
lerne. Af denne vil det bl.a. fremgå: 
 
-  At der er hjemmel til at afholde generalforsamlingen virtuelt. 
-  At der er hjemmel til at afholde generalforsamlingen ’blandet’; dvs. 
både med mulighed for fysisk fremmøde og virtuelt fremmøde. 
-  At generalforsamlingen, uanset hvilken form man vælger, skal afhol-
des på en måde, der ikke udelukker nogen fra at deltage, stemme og 
give deres mening til kende. 
-  At det er bestyrelsens ansvar at underskrive regnskab og indsende det 
til ministeriet. 
-  At tidsfrister, varsler, mv. i forbindelse med generalforsamlingen skal 
følges som de er beskrevet i vedtægterne. 
 

 
 

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   

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

