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COVID-19 NYT 

 
Opdaterede retningslinjer og spørgsmål/svar 
 
Den seneste uge er en række justeringer, tilføjelser og ændringer til-
gået retningslinjerne og UVM’s spørgsmål/svar. De seneste retningslin-
jer blev offentliggjort fredag den 5. marts og kan findes her. Forhold 
omkring test, sang, ’andet personales’ ret til at anvende værnemidler, 
trivselsgrupper er bl.a. præciseret.  

 
Den lokale balance i trivselstiltag 
 
Udgangspunktet er stadig at det er nødundervisning, i form af hjemme-
undervisning, der praktiseres for klassetrin højere end 4. klasse (på nær 
undtagelserne i dele af Jylland og på Bornholm).  Men i retningslinjer og 
i breve fra ministeren henvendt direkte til henholdsvis børn, forældre og 
lærere er der rettet fokus på, at elever, der udviser bekymringstegn på 
begyndende mistrivsel, dalende motivation eller elever, hvis forældre har 
henvendt sig til skolen med bekymring om barnets bekymring, kan tilby-
des at deltage i en Trivselsgruppe – et kortere fysisk udendørs møde for 
op til fire elever samt en lærer/pædagog.  
 
Intentionen i retningslinjerne er stadig at begrænse antallet og omfan-
get af fysiske møder – samtidig med at bekymringstegn på begyndende 
mistrivsel, dalende motivation, mv. bliver mere og mere omfattende. Det 
er en balanceagt, som kræver faglige drøftelser og snit – god kontakt til 
og kommunikation med forældrene. 

 
Opdaterede spørgsmål/svar fra UVM: her. 
Se bekendtgørelsen her. 

 
Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser juste-
res 
 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres, så opga-
ver i fysik/kemi tages ud af optagelsesprøven, mens opgaverne i fa-
gene dansk, engelsk og matematik fastholdes. Udgangspunktet for 
at bestå prøven justeres også, så bestå-kravet bliver 60 point til de 
treårige uddannelser og 45 point til hf. Modsat normalt, hvor ud-
gangspunktet for at bestå prøven er, at der er opnået mindst 80 po-
int til optagelse på de treårige uddannelser og 60 point til opta-
gelse på hf. Samtidig nedsættes prøvens varighed fra fire til tre ti-
mer. 
 

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af, at elever i 9. 
klasse og i 10. klasse heller ikke skal aflægge prøve i  fysik/kemi i år 
pga. situationen med COVID-19. 
 

Optagelsesprøverne forventes i år afholdt hhv. 28. april, 18. juni, 
28. juni og 3. august.  
 

Se mere her 

Fra kalenderen 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 24. marts, kl. 10 
o 28. april, kl. 10 
o 26. maj, kl. 13 
o 23. juni, kl. 13 

 
For administrativt per-
sonale:  
o 8. april, kl. 10 
o 6. maj, kl. 13 
o 3. juni, kl. 10 

 
For bestyrelse mv:  
o 11. marts, kl. 19 
o 6. april, kl. 19 
o 4. maj, kl. 19 
o 3. juni, kl. 19 

 
 
LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. april 
 
Intromøde for nye 
bestyrelses- 
medlemmer 
o 7. september (Jyl.) 
o 9. september (Sj.) 
 
Ledertræf 2021 

22. – 24. september 

 

Netværksdøgn for ad-

ministrativt personale 

29.-30 september 

 

Regionsmøder 2021 

9. november (Jyl.) 

11. november (Sj.) 

 

 

 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#46f0dfe4d7e34e7fa5a705fdc9354e2c
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/294
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210306-optagelsesproeven-til-de-gymnasiale-uddannelser-justeres
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210306-optagelsesproeven-til-de-gymnasiale-uddannelser-justeres
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STUK ER KLAR MED TILSYNSPLANEN FOR 2021 
 
I forlængelse af COVID-19 restriktionerne, som allerede har betyd-
ning for meget af skoleåret 2020/2021, har institutioner og skoler 
afholdt mange forskellige former for nødundervisning. I 2021 vil 
styrelsen derfor have et særligt fokus på stikprøvevis tilsyn med 
nødundervisningen. 
 
Styrelsen vil desuden have fokus på udsatte børn og unge i 2021. 
 
Som risikobaseret tilsyn føres tilsyn med dels ”stå i mål med-kravet” 
og dels ”frihed og folkestyre-kravet”. Se mere side 10 i tilsynspla-
nen. 
 
Tilsynsplanen for 2021 
 

SKAL ARBEJDSGIVER BETALE FOR SKÆRM-
BRILLER TIL ALLE ANSATTE? 
 

85% af alle mellem 50-64 år bruger skærmbriller, når de sidder ved 

computer - men hvornår sidder man arbejdsmæssigt nok ved en com-

puter, til at arbejdsgiver er forpligtet til at betale? 

 

Spørgsmålet er blevet særdeles relevant for lærere og pædagoger, der 

i det seneste år har brugt meget mere tid bag skærmen end tidligere. 

 

I gældende skærmbekendtgørelse fra 1992 fremgår det, at medarbej-

dere, der arbejder en regelmæssig og ikke ubetydelig del af arbejdsti-

den ved skærm, har ret til passende undersøgelse af øjne og syn. 

Det må siges at være tilfældet for flere personalegrupper end de kon-

toransatte. Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller øjenlæge, 

og det er arbejdsgiver, der skal betale for undersøgelsen. 

 

Herefter skal arbejdsgiver sørge for, at medarbejderen får udleveret 

briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, 

hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt. Arbejdsgiver har kun 

pligt til at dække udgiften til en ”standard-brille” – og brillerne må ikke 

dække private behov.  

 

Det er en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren har ejen-

domsretten til skærmbrillerne. 

 

Arbejdsgiver skal ikke betale, hvis medarbejderen kan anvende sine 

private briller eller kontaktlinser til arbejdet foran skærmen. 

Det er en god idé at indhente flere tilbud på erhvervsaftaler med opti-

kere - og lokalt at få tilpasset en aftale til personalepolitikken. Lav en 

beskrivelse af hvad man som ansat skal gøre, hvis man har brug for at få 

testet synet i forhold til at kunne udføre sit arbejde. Man har i øvrigt kun 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210308-styrelsen-for-undervisning-og-kvalitet-er-klar-med-tilsynsplanen-for-2021
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ret til at få dækket udgifterne ved forudgående aftale med arbejdsgive-

ren. 

 

REMINDER: VARSLING AF FERIE 
 
Hvis ikke skolen følger feriereglerne i lærernes organisationsaftale, og 
dermed ikke holder kollektivt ferielukket de sidste 18 hverdage i juli 
måned og de første 2 hverdage i august, skal der inden udgangen af 
marts måned varsles anden ferie. 
 
For skolens øvrige ansatte, der følger de generelle ferieregler, varsles 
hovedferien med 3 måneders varsel og restferien med en måneds var-
sel. 
 

NY DATO FOR SKOLEVALG 
 
Skolevalg er kendetegnet ved, at elever landet over engagerer sig i po-
litiske mærkesager og demokratiske spilleregler og i fællesskab med 
lærere og ungdomspolitikere sætter gang i den politiske samtale over 
hele landet. 
 
Skolevalget er udskudt til den 14. oktober 2021. 
 
Det er muligt at tilmelde sig skolevalg fra 26. marts 2021. De skoler, der 
var tilmeldt det oprindelige Skolevalg 2021, skal tilmelde sig igen, hvis 
de ønsker at deltage. 
 
Se mere her 

 

NYT FRA LILLESKOLERNE 

 

Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 2021 
 
Vi havde håbet på en stort anlagt, teknisk krævende begivenhed, hvor 
vi i løbet af en dag, 22.juni, kunne være virtuelt sammen på tværs af lan-
det og berige hinanden med musik og teater og optrædender; en dag 
hvor vi ville sætte scenen for live og online-optrædende via en fælles 
platform, så vi kunne spille for hinanden – på afstand; en dag hvor to 
naboskoler kunne aftale at mødes og spille med og for hinanden (hvis 
myndighedernes retningslinjer ville tillade det) – og få det transmitteret 
live ud til de andre skoler; en dag med et fælles program, så vi på tværs 
af landet, på samme tid, tjekkede ind og dansede og sang – og holdt 
festival-fanen højt.  
 
Vi må desværre sande, at det, som tiden går og restriktionerne fortsæt-
ter, bliver sværere og sværere at samle kræfterne om og realisere dette 
første bud på en corona-venlig Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 
2021.  
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210305-ny-dato-for-skolevalg-2021
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MEN: VI SKAL SES! VI MÅ SES! …og da SOUL CITY (a.k.a. Norddjurs Friskole – 
næste års vært for Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival) allerede har lavet en 
god platform til udbredelse af de gode festivalrelaterede budskaber og inspirati-
oner, sigter vi på at berige hinanden ad denne vej. 
 
Det sker således:  

• Hver skole filmer en/flere hilsener på sammenlagt maks. 10 min., sam-
let i én fil i formatet .MOV eller .MPEG4 

• Denne kan indeholde fx en optræden, en koncertbid, en rundvisning, 
en fremvisning af en nymalet gavl el. lign – og et shout out til festiva-
len. 

• Send et billede som kan være ”premiere-dækbillede” samt en KAPOW-
salgstale til jeres film (Hver enkelt skole har ét dækbillede til deres 
samlede film). 

• Den enkelte skole skal selv sørge for at have samtykke fra alle medvir-
kende jf. GDPR. 

• Denne sendes via drev eller dropbox til: da@norddjurs-friskole.dk 

• Facebooksiden vil samtidig pege frem mod SOUL CITY 2022, og være 
en stående invitation og skøn budbringer for næste års festival. 

• Deadline for indsendt materiale er 1. juni 2021. 
  
Alle film får premiere 21.-22. juni 2021, og vil drypvist blive udsendt via face-
book/lilleskolefestivalen, sørg for I som skole følger denne side så I ikke går glip 
af noget ☺ 
 
KAPOW-hilsener fra Konferencen for Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 

 
Ps. Der sendes en invitation/orientering ud i en selvstændig tekst til 
skolerne. 
 

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:da@norddjurs-friskole.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

