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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

− 2. marts kl. 13 
For administrativt personale:  

− 3. marts kl. 13 
For bestyrelse mv:  

− Datoer følger 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEJDSTID / SAMARBEJDSSPOR 

Endelige en overskrift uden Covid-19 og forhåbentlig giver det afta-
gende smittetryk mulighed for nye prioriteringer og handlinger. Vi har 
for nylig udsendt invitation til et webinar omhandlende den nye arbejds-
tidsaftale og samarbejdssporet. For at så mange som muligt har mulig-
hed for at deltage afholder vi webinaret af to omgange: 

- Torsdag den 10. februar kl. 13-14 
- Mandag den 28. februar kl. 13-14 

 
I september 2021 afviklede vi i Lilleskolernes Sammenslutning, sammen 
med FSL, seminarer om aftalens indhold. Nu skal der så iværksættes lo-
kalt samarbejde og handling! Måske er I allerede godt i gang, men uan-
set hvor langt I er i processen, så kan det være, at du som skoleleder 
(evt. sammen med din TR) trænger til en påmindelse om indhold og 
regler i den nye arbejdstidsaftale. Se mere i den udsendte mail fra 4. fe-
bruar, hvor du også finder link til de to webinarer. 
 

SÆT FOKUS PÅ TRIVSEL MED RED BARNET 

Skolernes trivselsdag, første fredag i marts, er en national mærkedag for 

trivsel i skolerne. Det er selvfølgelig også tilladt at vælge en anden dag 

eller anden uge, hvor man stiller skarpt på trivslen. Red Barnet stiller un-

dervisningsmateriale til rådighed for landets skoler, og måske trænger 

din skolens antimoppe-strategi til en opfrisker? 

Årets tema er ”Tryg i skolen og på nettet”. Alt for mange børn og unge 

oplever ubehagelige episoder i den digitale verden. En nylig undersø-

gelse viser, at 42% af adspurgte børn og unge har oplevet digitale 

krænkelser. 

Red Barnet har i år samlet forskellige forløb om børn og unges digitale 

liv som inspiration til undervisningen på Trivselsdagen, og så har de ud-

viklet en Børnebarometermåling, så dagen starter med elevernes per-

spektiver. Her findes en hel del materialer tilrettelagt til de forskellige år-

gange. Se mere herunder; 

Trivselsdagen | Sæt trivsel i centrum på din skole (redbarnet.dk) 
 

BUDGET, ØKONOMI OG LØNFREMSKRIVNING  

Vi har tidligere gjort opmærksom på at lønreguleringsprocenten for 1. 

april 2022 er offentliggjort til 13,4104. Løntabellen opdateres og udsen-

des primo marts.  

Lønreguleringsprocenter er nu også klar for 1. oktober 2022, hvor den 

er beregnet til 13,7411. Budgetter kan således reguleres i forhold til 

dette.  

 

https://lilleskolerne.dk/forside
https://redbarnet.dk/skole/events/trivselsdagen/#dg5e4jwq
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EFTERUDDANNELSE; STATENS KOMPETENCEFOND 

Som omfattet af statslig overenskomst kan du søge støtte til din kompetenceudvikling fra Den Statslige 

Kompetencefond. Du kan få støtte på op til 25.000 kr. om året til både transport, materialer og kursusaf-

gift. Det er et krav, at arbejdspladsen dækker nogle af udgifterne. 

Fonden tildeler midler 3 gange årligt og næste gang er den 7. juni 2022. Skolen og den ansatte skal have 

planlagt processen, da der ikke kan søges om støtte til aktiviteter, der allerede er påbegyndt eller afslut-

tet. Så læg det i kalenderen eller start evt. på en ansøgning, hvor den løbende udfyldning kan gemmes. 

Ansøgningen fra den ansatte skal sluttelig godkendes af skolelederen. 

Læs mere her 

 

NY POLITISK AFTALE OM MULIGHED FOR AT AFLYSE UNDERVISNING 

Et bredt flertal i folketinget har givet sin tilslutning til, at skolerne får mulighed for at undlade at give er-

statningstimer for aflyst undervisning i grundskolen, som følge af sygefravær blandt personalet. Dette i 

lyset af de høje smittetal i januar og den fortsatte høje smitte i februar, som har sat og sætter skolerne – og 

eleverne – i svære situationer ift. at gennemføre den planlagte undervisning. Uanset at vi ikke er omfattet 

af de samme regler som i folkeskolen, så er det værd at bemærke, at der med aftalen gives mulighed for 

at skolerne kan fravige krav om erstatningstimer for aflyst undervisning pga. udfordringer med højt fravær 

blandt personalet i skoleåret 2021/2022. Det gælder alle grundskoler og dermed stilles skolerne, som om 

de havde gennemført undervisningen. Om denne erkendelse – og anerkendelse – også materialiserer sig 

i fx yderligere tiltag ift. sommerens prøver er endnu uvist, men det ville på mange måder være en åbenlys, 

for ikke at sige ’naturlig’, konsekvens af denne aftale. 

Aftalen kræver lovændring og et lovforslag vil blive fremsat snarest.  

 

GRATIS WEBINARER; CENTER FOR GRUNDSKOLEFORSKNING 

Center for Grundskoleforskning stiller en række webinarer til rådighed i den kommende tid; 

- 22 februar kl. 15-16; Skolehverdag under og efter Corona 

- 23- februar kl. 15-16; Undervisning i klimakrisens tid: Muligheder udfordringer og dilemmaer 

- 5. maj kl. 15-16; Migration og skoleliv – hvad kan gøres? 

- 31. maj kl. 15-16; Inspiration til undervisningen i historie, samfundsfag og religion 

Det er også muligt at se eller gense tidligere afholdte arrangementer fx; 

- Modellering i naturfag og matematik 

- Idræt og bevægelse i skolen for alle 

- Inspiration fra forskningen til din sprogundervisning 

- Børneperspektiver i forskning – videnskabelige metoder med og for børn 

Se mere her, tilmelding mv. 

 

 

 

https://kompetenceudvikling.dk/fonden/
https://www.sdu.dk/da/forskning/center_for_grundskoleforskning/arrangementer/webinarer
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NYT SJOVT SPIL FOR BØRN OG UNGE OM DATABESKYTTELSE 

Datatilsynet har lanceret et digitalt spil om databeskyttelse i en ny kampagne, som er særligt målrettet 10-

12årige børn. Formålet er at kaste lys over de helt almindelige udfordringer, der kan opstå ved børns be-

handling af personoplysninger. Med spillet ønsker Datatilsynet at gøre opmærksom på, at børn og unge 

også har rettigheder, når det gælder deres personoplysninger. 

Se mere her 

 

GRATIS WEBINAR OM VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE 

Til forældre hvis børn står for at skulle vælge ungdomsuddannelse. Webinar er arrangeret af ”Skole og 

Forældre”. 

Hvordan støtter du bedst dit barn i at vælge med hjertet og træffe et godt valg om livet efter skolen? 

Få masser af inspiration og mulighed for at stille spørgsmål; 

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19-20. 

Se mere her, hvor du også kan tilmelde dig. 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Du er altid velkommen til at kontakte os her i sekretariatet. 

 

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://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/nyt-sjovt-spil-for-boern-og-unge-om-databeskyttelse-
https://skoleborn.dk/gratis-webinar-giv-dit-barn-mod-til-at-vaelge-ungdomsuddannelse/
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

