
LS Aktuelt 
Nr. 1, uge 32 21/22 
 

 
 Nyhedsbrev 

Lilleskolernes Sammenslutning 

 

Udgiver:        Lilleskolernes Sammenslutning, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N 
Redaktion:    Lars Larsen, Niels Strunge, Sune Jon Hansen (ansvarshavende) 

Side 1 af 4 

 

Fra kalenderen 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 11. august kl. 13 
o 13. august kl. 10 
o 1. september kl. 13 
o 6. oktober kl. 10 
o 3. november kl. 13 
o 1. december kl. 10 
 

For administrativt personale:  
o 2. september kl. 10 
o 7. oktober kl. 13 
o 4. november kl. 10 
o 2. december kl. 13 

 
For bestyrelse mv:  
o 25. august 
o 28. september 
o 26. oktober 
o 18. november 
o 8. december 

 
Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 
o 7. september (Sj.) 
o 9. september (Jyl.) 
 
Workshops om lærerar-
bejdstid 
o 15. september (Jyl.) 
o 16. september (Sj.) 
 
Ledertræf 2021 
22. – 24. september 
 
Netværksdøgn for admini-
strativt personale 
29.-30 september 
 
Lederiet 2021 
27. oktober og 30. november 
 
Regionsmøder 2021 
9. november (Jyl.) 
11. november (Sj.) 
 
Specialpædagogisk Træf 
2021 
16.-17. november 

 
 

VELKOMMEN TILBAGE 

Så er vi i gang igen - og vi glæder os på sekretariatet til at tage fat og 
fortsætte og udvikle vores arbejde og samarbejde med jer om at lave 
god skole for de børn og voksne der i disse dage atter befolker sko-
lerne; i dette skoleår forhåbentligt med mindre corona og mere plads, 
tid og frihed til, at I selv kan svinge taktstokken og sætte rammerne for 
jeres skole. 

Vi vil i året, der kommer, her i LS Aktuelt og generelt følge de skolepo-
litiske tiltag, ny lovgivning, nye bekendtgørelser og vejledninger, til-
skud, rammer og satser, relevante afgørelser, mv. – så I er opdaterede 
og kan handle og prioritere ift. hverdagen og skolens bedste.  

I den grønne indramning kan I se efterårets arrangementer – således 
også de nye datoer for zoom-møder for ledere såvel som administra-
tivt personale. Skulle situationen kræve det, vil vi indkalde til ad hoc 
møder (som vi også gjorde sidste år). 

Og så ser vi i øvrigt frem til, at vi forhåbentligt igen kan være udadgå-
ende og komme rundt og besøge jer på skolerne. Det har vi om noget 
savnet under det seneste corona-år.  

Med ønsket om et rigtigt godt skoleår, 
Lars, Niels og Sune  
 

SKOLEOPSTART MED FÆRRE BENSPÆND 

Covid-19, der har været en del af vores skolehverdag hen over 2 sko-
leår, er desværre ikke forsvundet med UV-strålerne denne sommerfe-
rie. MEN meget tyder på, at vi tager hul på et skoleår med færre re-
striktioner, færre afbrydelser, og med større mulighed for at folde en 
skolehverdag ud, som vi ønsker det. 

Ligesom lige inden sommerferien er det meste nu tilladt, så længe de 
sundhedsfaglige retningslinjer overholdes med opmærksomhed på 
forebyggelse af smittespredning mv. Fredag i sidste uge udkom Sund-
hedsstyrelsen med en Overgangsvejledning for håndtering af smitte. 
Af denne fremgår det bl.a., at klasser ikke længere skal sendes hjem 
ved ét smittetilfælde i klassen. Det skal derimod i hvert tilfælde vurde-
res, hvem der er de nære kontakter – og så opererer man nu også 
med en ny kategori: anden kontakt. Vejledningen erstatter tidligere 
vejledninger og indeholder vejledning til forebyggelse af smitte, 
håndtering af smitte og andre regler og anbefalinger. 

Hent ”overgangsvejledningen for håndtering af smitte” 

Ift. fortsat test af elever over 12 år og ansatte, så er det præciseret, at 
disse grupper stadig kraftigt opfordres til at blive testet to gange 
ugentligt - MEDMINDRE elever, ansatte og besøgende samt andre 

personer med tilknytning til skolen/institutionen,  

• er under 12 år,  
• er undtaget for test på baggrund af udlevering af erklæring fra 

kommunernes borgerservicecentre  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-paa-dagtilbudsundervisnings-og-uddannelsesomraadet
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Lederinternat 2022 
2.-3. februar 
 
Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 
22. – 23. april 

• tidligere har fået bekræftet smittet med COVID-19 ved en 
PCR-test for COVID-19, der er mindst 14 dage og højst 12 må-

neder gammel,  
• har påbegyndt et vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et 

vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 

14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller  
• har gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et 

vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det 
for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræ-
ver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses 

det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.  

 

Se mere på vores hjemmeside. 

På zoom-møderne i morgen onsdag og på fredag vil vi gå mere i detaljer med den nye vejledning, kon-

krete og potentielle implikationer – ikke mindst også i relation til afholdelse af lejrturer. 

 

ISOLATION OG ERSTATNINGSFERIE 

Isolation sidestilles med sygdom, hvis man er nær kontakt til smittet – og hvis man af myndighederne an-

befales til at gå i isolation. Hvis testene i isolationsperioden viser sig at være negative vil karensdagene for 

erstatningsferien dog ca. udgøre isolationsperioden, så der reelt ikke bliver tale om erstatningsferie. Ud-

gangspunktet er, at en medarbejder, som har været ansat hele ferieåret, har ret til erstatningsferie efter i 

alt 5 sygedage på feriedage. 

Ved isolation og efterfølgende konstateret smitte med Covid-19 vil isolationsperioden sandsynligvis blive 

så lang, at man har ret til erstatningsferie. 

For at der kan blive tale om erstatningsferie, skal den ansatte altid ”sygemelde sig” efter de almindelige 

regler. Fx har man ikke ret til erstatningsferie, hvis man efter sommerferie gør opmærksom på, at man har 

siddet i isolation i 10 dage i Spanien. 

Antallet af erstatningsferiedage er afhængig af dato for sygemelding samt antallet af karensdage. Hvis 

man fx har sygemeldt sig den 21/7-21, har været ansat hele skoleåret 20/21 og ikke tidligere har haft 

brug for erstatningsferie, så har man ret til 5 dages erstatningsferie (fra 28/7 til 3. august). Dette forudsat 

at man for lærernes vedkommende har fulgt ferieperioden fastsat i organisationsaftalen. 

 

LØNNINGER DEN KOMMENDE PERIODE 

Et nyt skoleår indeholder ofte nye ansatte og ændringer i ansattes lønninger. Husk evt. nye beskæftigel-

sesgrader, undervisningstillæg og specialundervisningstillæg. Med augustløn skal udbetales særlig ferie-

godtgørelse vedrørende optjeningsperioden 1. juni til 31. august 2021 – ellers skal den særlige feriegodt-

gørelse udbetales, når ferien afholdes. 

Medarbejder og kompetencestyrelsen har offentliggjort den nye reguleringsprocent for lønninger i staten 

pr. 1. oktober. Reguleringsprocenten stiger fra 11,1029 pr. 1. april 2021 til 11,4336 pr. 1. oktober 2021. 

Det svarer til en lønstigning på ca. 0,3% for de aktuelle løndele. 

 

https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/covid19
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TILSYNSBERETNING 2020 FRA STUK 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører som bekendt tilsyn med de frie grundskoler. Tilsynsop-

gaverne med skolerne falder i følgende kategorier; 

- Fagligt kvalitetstilsyn 

- Økonomisk tilsyn 

- Tilsyn med støtteordninger 

- Øvrige tilsynsområder  

Tilsynsberetningen giver et samlet overblik over tilsynsaktiviteter, som blev gennemført. I 2020 er tilsynet 

bl.a. udvidet mht. frihed og folkestyrekravet. Formålet er at sikre, at skolerne forbereder eleverne til at 

leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske 

dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herun-

der ligestilling mellem kønnene. 

Som tematisk tilsyn har der været ført tilsyn med underretninger og kostskoler. Tilsynssagerne om under-

retninger blev afsluttet uden påbud, men med enkelte henstillinger. Tilsynssagerne med kostskolerne gav 

anledning til et enkelt påbud og forskellige henstillinger. 

Styrelsen afsluttede i 2020 syv enkeltsagstilsyn hos frie grundskoler, som varierede i deres indhold og 

omhandlede både uafhængighedskravet, stå mål med-kravet og frihed og folkestyre-kravet fra friskolelo-

ven. 

Hent hele tilsynsberetningen her 

 

MANGE SKOLER MED ØKONOMISK OVERSKUD 

Selvom det ikke er et mål i sig selv at skabe økonomisk overskud hos de frie grundskoler, så er økono-

mien forbedret på skolerne de seneste år. Det samlede økonomiske overskud hos de frie grundskoler er 

på 283 mio. kr. i 2020, som svarer til en gennemsnitlig overskudsgrad på 3,2%. Overskudsgraden, som 

viser årets resultat i forhold til årets indtægter, har de seneste 5 år ligget mellem 2,1% og 4,0%. 

Se nyhedsopslag hos UVM 

 

FRISTER HOS FORDELINGSSEKRETARIATETET 

Husk kommende frister bl.a.; 

- 31. august; Vikartilskud for juni og juli måned 

- 1. september; Ledelseserklæring om anvendelse af tilskud til SU til dansk for tosprogede 

- 15. september; Frist indberetning af fripladsansøgninger 

Hent ServiceNyt nr. 6 

 

 

 

 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/uvm/2021/jul/210701-stuk-er-klar-med-tilsynsberetning-for-2020
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210630-mange-skoler-og-institutioner-havde-overskud-i-2020
https://www.fskr.dk/media/149170/servicenyt_6_2021.pdf
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UNDERVISNING 

Buster filmfestival 

Se mere på buster.dk; 

”Mere end 100 børne- og ungdomsfilm fra alle verdenshjørner kan opleves på det store lærred, når BU-

STER stiller skarpt på kvalitetsfilm til børn i alle aldre fra d. 27. september – 10. oktober 2021. Festivalen 

byder også på en lang række events med bl.a. gaming i biografen, dans og debat om behovet for mere 

seksualundervisning.” 

Buster har udviklet undervisningsmateriale til alle film, men festivalen foregår desværre kun i biografer i 

København. Se program. 

 

NYT FRA LILLESKOLERNE 

25 års jubilæum – Skoleleder Gitte Kehl – Haslev Privatskole 

I anledning af Gitte Kehls 25-års jubilæum inviteres til reception fredag den 27. august kl. 14.00 – 16.00 på 

Haslev Privatskole. 

Tilmelding til hj@haslevprivatskole.dk eller på tlf. 56312969 – SU 24. august. 

 

HUSK I ØVRIGT 

- LB-fonden støtter projekter på undervisningsområdet, frist 1/9-21  (se LS Aktuelt nr. 39) 
- Temadage om arbejdsmiljø den 13. september og 25. oktober (se LS Aktuelt nr. 34) 
- Den statslige Kompetencefond, løbende afsøgninger (Se LS Aktuelt nr. 37) 
- Alle børn Cykler Kampagne sidste tilmelding 27. august 2021 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 
 

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  
 

 

https://buster.dk/
https://buster.dk/program/
mailto:hj@haslevprivatskole.dk
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
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