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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

− 3. januar kl. 13 

− 2. februar kl. 10 

− 2. marts kl. 13 
For administrativt personale:  

− 3. februar kl. 10 

− 3. marts kl. 13 
For bestyrelse mv:  

− Datoer følger 
 

Lederinternat 2022 

− 2.-3. februar 
AFLYST pga. corona-situatio-
nen 
 

Lilleskolernes Parlament 

− 3.-4. marts 

 

Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 

− 22.-23. april 
 
Ledertræf 2022 

− 21.-23. september 
 

 
  
Dette er den sidste udgave af 
LS aktuelt i 2021. LS Aktuelt er 
på banen igen den 4. januar 
2022. 
 
Vi ønsker alle en god jul og et 
godt nytår. 
 
Sekretariatet holder lukket fra 
den 23. december til 2. januar  

COVID-19 

Fra i morgen, onsdag den 15. december, træder en række nye restrikti-

oner i kraft på vores område. Skolerne overgår til fjernundervisning og 

som udgangspunkt skal eleverne blive hjemme og modtage fjernunder-

visning i de dage, hvor der oprindeligt var planlagt undervisning på sko-

len. Restriktionerne er gældende frem til og med tirsdag den 4. januar 

2022, og reglerne for hjemsendelse gælder også SFO og Klub. 

Følgende elever er blandt andre undtaget fra hjemsendelsen og skal 

som udgangspunkt møde fysisk på skolen; 

- Elever der deltager i prøver og eksamen ved fysisk tilstedevæ-
relse på skolen 

- Elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behand-
lingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjem-
met 
 

Se mere; 

Seneste retningslinjer 
Spørgsmål og svar hos Børne- og Undervisningsministeriet 
 
Der skal laves nødpasning af elever for: 

- Elever i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i be-
skæftigelse og lignende (fx uddannelse, hvor det undtagelsesvis 
ikke er muligt at være til stede for barnet) og som samtidig ikke 
kan varetage pasning af barnet i hjemmet 

- Elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske 
eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhol-
dene i hjemmet. 
 

Der er frie rammer på skolerne til at løse opgaven på bedste vis. Læ-

rerne må gerne møde ind på skolen og varetage fjernundervisningen 

derfra. Når elever møder ind på skolen til nødundervisning og nødpas-

ning, skal de for så vidt muligt samtidig være en del af den planlagte un-

dervisning i undervisningstiden. 

Se mere på vores hjemmeside, hvor der er henvisninger til publikatio-

ner, lovgivning og relevante hjemmesider. 

Vi følger naturligvis situationen tæt – også med henblik på evt. nye tiltag 
med betydning for genåbningen af skolerne i det nye år.  

Derfor afholder vi også lederzoom-møde allerede mandag den 3. ja-
nuar, kl. 13.00 (link sendes ud direkte til skolernes ledelse). Vi orienterer 
jer og opdaterer hjemmesiden, når der er relevant nyt – også henover 
julen.   

 

 

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/midlertidig-hjemsendelse-over-julen
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/covid19
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Refusion fra 1. sygedag for Covid-19 relateret fravær og barselsdagpenge 

Folketinget har vedtaget tidligere omtalte lovforslag, som genindfører den midlertidige suspendering af 

arbejdsgiverperioden samt ordningen med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som 

følge af COVID-19 med virkning fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. 

Den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden betyder, at arbejdsgivere har ret til sygedagpen-

gerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige som følge af sygdom på 

grund af COVID-19 eller er i isolation efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er en forudsæt-

ning, at lønmodtageren ikke kan arbejde hjemmefra. 

Den midlertidige ordning med barselsdagpenge omfatter forældre til børn, der er smittet med COVID-19 

eller som følge af COVID-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes 

med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer uden selv nødvendigvis at have symptomer 

på COVID-19. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. Hvis forældrene bor sammen, og 

begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene kan arbejde hjemmefra eller afspad-

sere. Det er desuden en betingelse, at der ikke udbetales løn eller afholdes ferie de pågældende dage. 

OBS; Ordningerne er på linje med dem, som udløb den 1. juli 2021. Til forskel fra sidste gang er 

det denne gang ikke en betingelse for barselsdagpenge, at lønmodtageren først bruger omsorgs-

dage eller 1. og 2. barns sygedage, som vi fejlagtigt oplyste i sidste uges LS-aktuelt. 

 

FORDELINGSSEKRETARIAT – SERVICENYT NR. 11 

I forlængelse af ovenstående indslag, så yder Fordelingssekretariatet også vikartilskud fra første fraværs-

dag med virkning fra 23. november 2021 (lav sats). Reglerne for vikartilskud for Covid-19 relateret fravær 

følger bestemmelserne i sygedagpengeloven – dvs. der ikke er tilskud til ansatte der ikke møder på ar-

bejde, fordi de formoder at være smittet med Covid-19. Det er kun ved konstateret smitte eller ved isola-

tion efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger at der ydes tilskud. 

Fripladstilskud mv. anvises til udbetaling den 29. december 2021. 

Læs mere i Servicenyt nr. 11, hvor du også kan læse om; 

- Kommende frister 

- Kontingentet for 2022 

- Nye vikartimesatser 

- Covid-19 relateret fravær og 12-måneders reglen 

- Vikartilskud ved SFO-afdelingsleders vikariater 

- Principper for opgørelsen af skolernes vikartilskudsforbrug 

- Timesatsen for sygeundervisning 

 

NYT LOVFORSLAG STILLER KRAV OM DIGITAL OPBEVARING AF REGN-

SKABSMATERIALE 

Erhvervsministeriet har fremsat et lovforslag, der gør det lovpligtigt for størsteparten af danske virksom-

heder at opbevare al regnskabsmateriale digitalt inkl. bilag. Det vides endnu ikke om loven bliver gæl-

dende for de frie Grundskoler, og STUK har endnu ikke gjort sig tanker om dette. Det nye krav til digitali-

sering af regnskabsmaterialet forventes at træde i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2023 eller 

https://www.fskr.dk/media/152942/servicenyt_11_2021.pdf
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senere. Hvis det bliver et krav til de frie grundskoler, så må man formode at der bliver overgangsfase med 

tid til at få det indfaset. 

Hvis man har besluttet at skifte økonomisystem eller har forventninger om dette i nær fremtid, så kan det 

kun anbefales at integrere en løsning til digital håndtering af bilag. Uanset dette anbefaler vi også, at man 

i løbet af 2022 gør sig overvejelser om mulighederne for digital arkivering af bilag. 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Åbningstider henover jul og nytår  

Sekretariatet holder åbent til og med onsdag den 22. december og åbner igen mandag den 3. januar 

2022. Skulle der opstå hastesager er I naturligvis velkomne til at kontakte os – enten via mail til sune@lille-

skolerne.dk eller via tlf. til Sune: 69149983 (læg en besked og så vender vi tilbage). 

Vi ønsker alle en god og velfortjent juleferie. 

 

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  
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