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COVID-19 NYT 
 
Yderligere genåbning 
Natten til i dag, tirsdag den 23. marts blev der indgået politisk aftale 

om yderligere genåbning af grundskolen - og andre dele af samfundet. 

Fra den 6. april kan 5.-8. klasse vende tilbage med 50 procent fysisk 

fremmøde (det vil sige hver anden uge). Jf. "Aftale om ekstra genåb-

ningsfase fra mandag den 22/3" fra den 18. marts 2021 undtages sko-

ler og uddannelser i kommuner med særlig høj incidens. Dette vurde-

res af Epidemikommissionen. 

 

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere over 50 år, der øn-

sker at blive vaccineret, er gennemført, er det udgangspunktet, at sko-

ler og uddannelser kan genåbne fuldt ud, hedder det i aftalen. Frem til 

den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver såkaldt faseovergang 

(hver 14. dag), om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge 

fysisk tilbage. 

 

Der overvejes blandt andet fleksible løsninger med udendørs aktivite-

ter, forskudt fremmøde, delt fysisk undervisningstid samt regionale og 

lokale modeller. 

 
Der er ved redaktionens afslutning endnu ikke offentliggjort opdate-
rede retningslinjer og spørgsmål/svar. På baggrund af undervisnings-
ministerens udmelding på et møde tidligere i dag, kan vi forvente, at 
retningslinjerne bliver de samme, som de der allerede gælder for af-
gangseleverne. 
 
Vi er ydermere opmærksomme på hele spørgsmålet om test og følger 
dette tæt – og orienterer nærmere når der kommer nyt herom. Det gæl-
der fortsat, at der på vores område er tale om en kraftig opfordring til 
og ikke et krav om test. 
 
Vi opdaterer om situationen løbende på vores hjemmeside ligesom I 
på UVM’s hjemmeside kan tilgå de nyeste spørgsmål/svar, retningslin-
jer, mv.     
 
Link til overblik over genåbning 
 
Vi afholder leder-zoom i morgen, onsdag den 24. marts, kl. 10.00, hvor 
vi kigger nærmere på de seneste tiltag.  
 
Link og invitation er sendt rundt.  
 

  

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 6. april, kl. 19 
o 4. maj, kl. 19 
o 3. juni, kl. 19 

 
 
LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet 
 
Repræsentantskab 
2021 
16. april - Virtuelt 
 
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/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/mar/210322-generelle-retningslinjer-for-grundskoler.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/mar/210322-generelle-retningslinjer-for-grundskoler.pdf
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/covid19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning#genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/overblik-over-genaabning#genaabning
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WEBINAR: SMÅBØRNFAMILIERS HVERDAG OG 
TRIVSEL UNDER DEN FØRSTE COVID 
 
Hvordan påvirkede covid-19-nedlukningen i foråret 2020 danske små-
børnsfamiliers hverdag og trivsel? Og var effekten af nedlukningen den 
samme afhængigt af barnets alder og om familien var potentielt sår-
bar? 
 
Torsdag den 25. marts kl. 15-16 
 
Tilmeld hos VIVE her 

 
VEJE TIL INKLUSION 
 
Hvordan inddrager man og gør eleven til en aktiv part i dialogen om 
elevens udfordringer i skolen? Og hvordan kan en almenlærer og en 
speciallærer samarbejde om undervisningen? Det kan du blive klogere 
på i to nye episoder i podcastserien Veje til inklusion, som EVA har lavet 
for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
 
Læs og hør mere her 
 

 

VARSLING AF ANDERLEDES FERIE FOR KOMBI-
NATIONSANSATTE 
 
Husk at feriebestemmelserne for kombinationsansatte (pædagoger og  
lærere/ledere) jf. BUPL-overenskomsten er ændret fra 2021. Feriebe-
stemmelserne følgerne nu lærernes ferie, hvis andet ikke er aftalt. Vars-
lingsfristen for hovedferie er inden udgangen af marts. 
 
Ifølge organisationsaftalen §16 holder lærerne ferie som følger, hvis an-
det ikke er aftalt; 
 

- 5 dage i skolernes efterårsferie 
- De sidste 18 dage i juli og de 2 første hverdage i august 

 

KURSUS TIL LILLESKOLENS ARBEJDSMILJØRE-
PRÆSENTANT 
 
Der er nu kommet flere datoer for den obligatoriske arbejdsmiljøuddan-
nelse, som nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage i senest 3 
måneder efter, de er valgt. 
 
Arbejdsmiljøuddannelsen afholdes på følgende tidspunkter: 
 
Scandic Odense, 20.-22. april kl. 8.30-16.30 
Hornstrup Kursuscenter, 21.-23. april kl. 8.30-16.30 
Scandic Roskilde, 18.-20. maj kl. 8.30-16.30 
Scandic Aalborg, 2.-4. juni, kl. 8.30-16.30 

https://www.vive.dk/da/arrangementer/webinar-smaaboernsfamiliers-hverdag-og-trivsel-under-den-foerste-covid-19-nedlukning/?utm_campaign=Knap%20fem%20procent%20af%2018-30%20%C3%A5rige%20har%20byttet%20intime%20billeder,%20kys%20eller%20sex%20for%20noget%20materielt%20%7C%20Inspiration%20til%20selvudpegede%20hj%C3%A6lperordninger%20hos%20etniske%20minoritets%C3%A6ldre%20%7C%20Vold%20har%20indflydelse%20p%C3%A5%20kvinders%20liv,%20selv%20n%C3%A5r%20den%20ikke%20l%C3%A6ngere%20ud%C3%B8ves&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.eva.dk/grundskole/veje-inklusion
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OBS: Kan kurserne grundet gældende retningslinjer for COVID-19 ikke 
afholdes som kurser med fysisk fremmøde, så tilbydes virtuel uddan-
nelse på de samme datoer som nævnt ovenfor.  
 
Det tredages kursus koster 3.745 kr. (ekskl. overnatning).  
 
TILMELDING til arbejdsmiljøuddannelsen her 

 
NY TILSKUDSPULJE: SØG OM HJÆLP TIL AKTI-
VITETER I UDEUNDERVISNINGEN 
 
Friluftsrådet har oprettet en pulje til lokale samarbejder, der kan gøre 
udeundervisningen bedre. Der er afsat fem millioner kroner fra Udlod-
ningsmidler til Friluftsliv, og fristen for at søge om tilskud fra puljen er 1. 
juni 2021.  
 
Friluftsrådet håber at kunne hjælpe skoler til at rykke endnu flere og 
nye aktiviteter ud i naturen. 
 
Der kan søges tilskud til udstyr, materialer, faciliteter og andre eksterne 
ydelser. I mindre omfang kan der søges om lønmidler til ekstern bi-
stand. Lønudgifter til de samarbejdende parters egne ansatte støttes 
ikke.  
 
Læs mere 
 

KOMMENDE FRISTER VED FORDELINGSSEKRE-
TARIATET 
 
Hvis du ikke allerede er tilmeldt nyhedsbrevet Service nyt, så kan du 
gøre det her; 
 
Fordelingssekretariatet - Fordelingssekretariatet.dk (fskr.dk) 
 
Ud for de normale frister for vikartilskud sidst i måneden, er der den 1. 
april er der frist for indsendelse af redegørelser for fripladstilskud og 
opholdsstøtte samt revisorerklæring om skolernes vikartilskud. 

 
NYT FRA LILLESKOLERNE 
 
Jeanne Schou, leder på Højbo Friskole, har valgt at gå på pension ved 
skoleårets afslutning. Derfor søger Højbo Friskole en ny skoleleder pr. 
1. august 2021. Skolen har aktuelt 196 elever, fordelt fra Bh. kl. til 9. kl. 
Skolen ligger smukt i Højsted, midt mellem Kalundborg og Holbæk.  
 
Se mere på: www.hoejbo-friskole.dk   
 
 

  

http://forebyg.nu/den-obligatoriske-arbejdsmiljouddannelse-for-frie-skoler/
http://forebyg.nu/den-obligatoriske-arbejdsmiljouddannelse-for-frie-skoler/
https://friluftsraadet.dk/nyheder/ny-tilskudspulje-soeg-om-hjaelp-til-aktiviteter-udeundervisningen?fbclid=IwAR0mO9JJJPBXnfjJi6PX_7xRcA5_ndJNGFjDe1EvFZvD82n2QkGPAgwG3qI
https://www.fskr.dk/
https://www.fskr.dk/
http://www.hoejbo-friskole.dk/
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NYT FRA LILLESKOLERNE SAMMENSLUTNING 
 

Ny konstituering 
 

Kære medlemsskoler, 
 
Efter grundige overvejelser har Jasmin Heide valgt at trække sig som 
formand for Lilleskolernes Sammenslutning forud for det kommende 
Repræsentantskab. Jasmin har de sidste fire år gjort en kæmpe indsats 
for Lilleskolernes Sammenslutning; for afklaringen af samarbejdet med 
Friskolerne, for processen der førte frem til at LS igen blev en selvstæn-
dig full service skoleforening og for vores opstart – i nye lokaler, med 
nye medarbejdere på sekretariatet og nye opgaver. 
 
Vi vil gerne takke Jasmin for det store arbejde hun har lagt i sit hverv 
som formand for Lilleskolernes Sammenslutning. Det har været en for-
nøjelse og stor glæde at tage rejsen igennem hele processen, der har 
ført frem til at vi i dag står hvor vi gør som forening, med Jasmin ved ro-
ret.  
 
Når Jasmin har vurderet at tiden er inde til at give depechen videre, har 
det at gøre med, at Jasmin i efteråret (2020) opsagde sin stilling som 
skoleleder på Østerbro Lilleskole for at tage en pause i sit arbejdsliv – 
ovenpå store projekter på skolen med etablering af overbygning og 
bygning af nyt hus, coronaskole og ikke mindst også arbejdet i og med 
Lilleskolernes Sammenslutning. Intentionen var ikke at ændre noget 
omkring tillidshvervet som formand for Lilleskolernes Sammenslutning. 
Hen over vinteren blev det imidlertid klart, at nærheden og den dag-
lige kontakt til en skole, dens situation, drift, udvikling og udfordringer, 
manglede og at Jasmins arbejdsliv, efter 15 år i lilleskole-verdenen, 
fremover vil gå i en anden retning.    
 
I bestyrelsen har vi som en helt naturlig del af Lilleskolernes Sammen-
slutnings nye status arbejdet med og drøftet, hvordan vi får en stærk og 
bæredygtig struktur for bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet. Det ar-
bejde, såvel som den fortsatte opbygning og udvikling af Lilleskolernes 
Sammenslutning, glæder vi os til at fortsætte – i tæt dialog med jer og 
sammen med de nye bestyrelsesmedlemmer repræsentantskabet væl-
ger til vores Repræsentantskab, fredag den 16. april. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig med Marie Ludvigsen, skoleleder på 
Århus Friskole, som ny formand. 
 

De bedste hilsner,  

Bestyrelsen i Lilleskolernes Sammenslutning 
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Repræsentantskab i Lilleskolernes Sammenslutning 
 

Vi havde håbet, men må sande, at vi også i år kommer til at afholde vo-

res repræsentantskab virtuelt – via zoom. Hvis omstændighederne 

havde tilladt det, skulle vi have mødtes på Sdr. Jernløse Lilleskole, men 

de seneste udmeldinger og sundhedsfaglige vurderinger tillader ikke 

at gennemføre repræsentantskabet med fysisk fremmøde.  

Vi mødes i stedet på zoom – med start, som planlagt, kl. 13.30, fredag 

den 16. april. Vi sætter alle virtuelle sejl for et godt repræsentantskab 

og glæder os til at se jer. 

 

Vi sender en justeret invitation ud til skolerne og bestyrelserne og frem-
sender yderligere, sammen med bilag til repræsentantskabet, praktisk 
info, mv. i uges tid forud for repæsentantskabsmødet. 
 

Sekretariat i Påsken 
 
I næste uge kører vi på sekretariatet med reduceret kapacitet. Vi har 

åbent mandag – onsdag fra morgen til middag – og kan ellers tilgås via 

mail (forventeligt med lidt længere svartider end normalt). LS Aktuelt 

udkommer igen i uge 14. For henvendelser af uopsættelig karakter kan 

Sune kontaktes på 69149984. 

 

 

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

