
LS Aktuelt 
Nr. 22 uge 4 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 3 

 

Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

− 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 
 

GDPR - Workshop 

− 10. marts i Haslev 

Invitation på LS hjemmeside 

 

Lilleskolernes Parlament 

− Udsat til efteråret 

 

Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 

− 22.-23. april 
 
Ledertræf 2022 

− 21.-23. september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 

Flere på arbejde 
Fremover kan du afslutte din selvisolation, når du ikke længere har 
symptomer. Har du en positiv test, men ingen symptomer eller lette 
symptomer, er din selvisolation nedsat til fire døgn. Det er overskriften 
på gårsdagens opdatering fra Sundhedsstyrelsen. Husstandskontakter 
til en smittet anbefales ej heller isolation, hvis man ellers er symptomfri. 
Det må alt andet lige betyde, at langt flere kan komme på arbejde. Vi af-
venter stadig at retningslinjer og FAQ fra Børne- og undervisningsmini-
steriet opdateres, men anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er alle-
rede trådt i kraft. 

Nyheden fra Sundhedsstyrelsen kan læses her, hvor du også finder en 
specifikation på anbefalingerne samt argumenterne for det mere åbne 
samfund. 

Børne- og undervisningsministeriet har ellers også lige udgivet en ny 
vejledning om mulighederne for at håndtere højt fravær blandt ansatte i 
grundskolen i den aktuelle smittesituation med Covid-19. Vejledningen 
henvender sig mest til Folkeskolen og kommunen, men rummer dog 
også et afsnit om frie grundskoler, hvor der skitseres en række mulighe-
der for, i en kort periode, at tilrettelægge undervisningen anderledes. 

Vi opdaterer vores hjemmeside så snart de nye retningslinjer er tilgæn-
gelige. 
 

Samlet oversigt over Covid-19 vedledninger mv. 

Børne- og undervisningsministeriet har samlet en oversigt over materi-
ale, vejledninger, håndbøger mv., til skoler og til forældre og elever. 

Se mere her 
 
 

BILLEDER TIL AT UDSMYKKE ÅRSSKRIFT 2022 

Også I år ser vi meget gerne at malerier, lavet af børn på lilleskolerne, 
udsmykker vores Årsskrift. Det vil derfor være skønt, om I vil indsamle, 
scanne (i så god opløsning som muligt) og sende nogle af de værker, 
som børnene har lavet i året, der er gået – eller tidligere.     
 
I kan se eksempler på tidligere årsskrifter her. 
 
I må meget gerne sende dem til post@lilleskolerne.dk – og ring endelig 
hvis I har spørgsmål. 
 
Vi håber I har lyst til at hjælpe, og vi ser frem til at udsmykke Årsskriftet. 

  

https://lilleskolerne.dk/forside
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Nu-kan-du-afbryde-selvisolation-tidligere
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://lilleskolerne.dk/forside
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline--kontakt-og-informationsmateriale/informationsmateriale-om-covid-19
https://lilleskolerne.dk/nyheder_udgivelser/rsskrifter
mailto:post@lilleskolerne.dk
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BARSEL FRA AUGUST 2022 

Regeringen har fremsat lovforslag om ændring af barselsloven, der bl.a. indeholder de nye regler om 

øremærket barsel samt en ligestilling af barselsrettighederne. Lovforslaget er fremsat med udgangspunkt 

i den politiske aftale, som vi tidligere har omtalt i LS Aktuelt nr. 12 21/22. 

Lovforslaget indeholder en 24-24-model, hvor hver forælder får ret til 24 ugers orlov med barselsdag-

penge efter barnets fødsel. Det nye udgangspunkt bliver på den måde en ligestilling mellem forældrene. 

Formålet hermed er at understøtte, at begge forældre tager del i orloven med barnet. Samlet svarer de 

48 uger med barselsdagpenge til retten efter de nuværende regler. Der vil også fortsat være ret til at for-

længe fraværet yderligere. 

Den nye orlovsmodel forventes at træde i kraft den 2. august 2022 og gælder for forældre til et barn, der 

er født på denne dag eller senere. 

Vi følger lovforslagets videre behandling. 

 

FOLKESKOLENS PRØVER – NYHEDSBREV JAN 2022 

Den 4. februar modtager skolerne meddelelse om, hvilke prøver der er udtrukket til prøverne i maj/juni 

2022. Oplysningerne om udtrækket er fortrolige indtil den 25. april 2022. 

Se mere i #FPnyt nr. 5 

 

FORDELINGSSEKRETARIATETS SERVICENYT NR. 1 2022 

Er netop udkommet og kan tilgås her 

 

NY LØN-REGULERINGSPROCENT PR. 1. APRIL 2022 

Medarbejder og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort reguleringsprocenten gældende pr. 1. april 

2022. Ved fastsættelsen af reguleringsprocenten tages højde for lønudviklingen på det private arbejds-

marked. Den nye reguleringsprocent pr. 1. april er 13,4104, hvilket svarer til en lønstigning på ca. 1,8%. 

Nuværende reguleringsprocent er 11,4336. Lønstigningen svarer til at en månedsløn på 30.000 kr. stiger 

til 30.532 kr. 

Løntabellen vil blive opdateret. 

 

 

 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Udgivelser%20LS%20aktuelt/LS%20aktuelt%20nr_%2012%20uge%2044.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Undervisning%20og%20tilsyn/FPnytnr5-_2022.pdf
https://www.fskr.dk/media/153834/servicenyt_1_2022.pdf
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GDPR – WORKSHOP 10. MARTS 2022 I HASLEV 

Trænger din skoles GDPR-materiale og GDPR-arbejdsgange til en gennemgang? 

Hovedformålet med denne workshop er, at man med udgangspunkt i et gennemarbejdet mate- 

riale fra Haslev Privatskole og med fælles viden, får mulighed for at udvikle og tilpasse sit eget 

GDPR-materiale, så skolen lever op til de mangfoldige krav i GDPR-lovgivningen. 

Invitation og program findes i kalenderen på vores hjemmeside 

 

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://lilleskolerne.dk/forside
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

