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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 

 

Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 

− 22.-23. april 
Invitation på LS hjemmeside 

 

Lilleskolernes Parlament 

Datoer følger snarest 

 
Ledertræf 2022 

− 21.-23. september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANBEFALING OM SCREENINGSTEST OPHØRER 

Med ophøret af anbefalingen om screeningstest fra mandag den 21. fe-
bruar vil test-setuppet på skolerne aftage. Den lokale testkapacitet skal 
nemlig, efter seneste retningslinjer, udfases hurtigst muligt. I en over-
gangsfase indtil 31. marts 2022 er det imidlertid stadig kommunernes 
forpligtelse at etablere en tilstrækkelig testkapacitet. Der vil i over-
gangsfasen stadig være behov for tydelig kommunikation fra skole til 
forældre og børn, i forhold til hvordan man skal agere, når man fx har et 
barn med en positiv corona-test. 

Når testkapaciteten på skolerne aftager må mere overlades til forældre 
og børn i forhold til den stadig gældende anbefaling om test på 3. da-
gen for øvrige kontakter. Såfremt et barn eller ansat tester positiv skal 
øvrige kontakter (fx stamklassen) orienteres, så det er muligt at teste på 
3. dagen. Testningen som øvrig kontakt kan ske ved selvtest. 

Kontaktopsporingen kan enten varetages af skolen eller forældrene til 
det smittede barn. Hvordan smittetilfælde i øvrigt bør håndteres kan læ-
ses i Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19 

Immunitetsperioden er justeret fra 12 uger til 60 dage. 

Seneste retningslinjer er gældende fra 21. februar og spørgsmål/svar 
opdateres hos Børne- og Undervisningsministeriet. 
 

EVALUERING AF UNDERVISNING 

Undervisningen i skolen og lilleskolen kan selvfølgelig evalueres på 
flere planer, end det vi er forpligtet til lovgivningsmæssigt – og hvordan 
man vælger at gøre dette er naturligvis forskelligt fra skole til skole. 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udviklet tre nye redskaber til den 
enkelte lærer eller lærerteam. Redskaberne er udviklet i samarbejde 
med lærere i grundskolen generelt, og redskaberne passer givetvis ikke 
til din Lilleskole, men materialet kan muligvis inspirere. 

Redskaberne kan give indblik i, hvordan undervisningen tager sig ud fra 
hhv. elevers og kollegers perspektiver – og kan give anledning til reflek-
sion, som kan være afsæt til udvikling af undervisningen. Redskaberne 
er udviklet på baggrund af et bud på, hvad der er væsentlige faktorer, 
når man taler om ”god undervisning”; 

- Læringsmiljøet (relationer, klasseledelse mv.) 
- Interaktionen i undervisningen (kommunikation, dialog mv.) 
- Organisering og strukturering af undervisningen 

 
Læs mere her, hvor der også er adgang til materialet. 

 
 

 

 

https://lilleskolerne.dk/forside
https://lilleskolerne.dk/forside
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Anbefalinger-til-kontakter-til-personer-med-covid-19
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/grundskolen
https://www.eva.dk/grundskole/nye-redskaber-eva-giver-laerere-mulighed-udvikle-undervisning


LS Aktuelt 
Nr. 25 uge 8 21/22 
 

 
 Nyhedsbrev 

Lilleskolernes Sammenslutning 

 

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

Side 2 af 3 

 

FORBUD MOD AT ANMODE ANSØGERE OM AT OPLYSE OM ALDER 

Beskæftigelsesministeriet har i begyndelsen af februar fremsat et forslag til lov om ændring af bl.a. for-

skelsbehandlingsloven, der – som noget nyt – lægger op til, at der indføres et forbud mod, at arbejdsgi-

vere indhenter oplysning om ansøgeres alder i forbindelse med rekruttering. 

Forslaget til lovændringen udspringer af trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft indgået mellem rege-

ringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening (KL). Med trepartsaftalen ønsker par-

terne bl.a. at gøre en særlig indsats for at få ledige seniorer i job. Den konkrete lovændring har til formål 

at sikre, at arbejdsgiver ikke på forhånd fravælger bestemte aldersgrupper til ledige stillinger, men der-

imod foretager en vurdering af ansøgernes kvalifikationer. 

Der er i lovforslaget lagt op til, at ændringen skal træde i kraft den 1. juli 2022. 

Kilde; Norrbom Vinding 

 

FORDELINGSSEKRETARIATETS SERVICENYT NR. 2 

Servicenyt nr. 2 - 2022 

Indeholder oversigt over kommende frister, blandt andet; 

- 1. april; Redegørelse for fripladstilskud 

- 1. april; Revisor- og ledelseserklæring om skolens vikartilskud 

Der er ændringer til vikartilskudsreglerne vedrørende Covid-19 fravær jf. de midlertidige regler om refu-

sion fra 1. sygedag vedr. Covid-19 relateret fravær. 

Nyhedsbrevet indeholder ligeledes en længere beskrivelse af sanktionering af skoler med stort vikartil-

skudsforbrug. 

 

#FPNYT NR. 6 – FOLKESKOLENS PRØVER 

Om prøvebekendtgørelse 22/23, prøveudtræk, booking af skriftlige prøver, webinar om prøveafholdelse, 

mangel på censorer mv. 

Hent #FPnyt nr. 6 

 

DIVERSE OBS’ER 

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 vær-

ker, 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://www.fskr.dk/media/154160/servicenyt_2_2022.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Undervisning%20og%20tilsyn/FPnyr%20nr%206%202122.pdf
https://lilleskolerne.dk/nyheder_udgivelser/rsskrifter
mailto:post@lilleskolerne.dk
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Webinar om den nye arbejdstidsaftale 

Sekretariatet gennemfører anden omgang af webinar om den nye arbejdstidsaftale på lærerområdet for 

skoleledelserne mandag d. 28. februar, kl. 13. Der er tidligere udsendt link til mødet, som gennemføres 

via zoom. 

På webinaret vil der være fokus på og introduktion til arbejdstidsaftalens processpor henholdsvis indhold 

& regler.  

Du kan i øvrigt læse mere om aftalen og finde materialer til brug for arbejdet med denne på skolen på 

lilleskolernes hjemmeside under personaleadministration/overenskomster. Følg dette link 

 

GDPR – Workshop 10. Marts 2022 i Haslev 

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

Tilmeldingsfrist mandag den 28. februar 

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 Repræsentantskab og Lilleskoletræf 

Og husk nu også, at vi fredag den 21. – lørdag den 22. april afholder foreningens repræsentantskab samt 

Lilleskoletræf. Invitation og program er sendt ud, men kan også findes på vores hjemmeside. Vi håber at 

se mange af jer og glæder os særligt i år, hvor vi igen, efter to år med zoom-repræsentantskaber, kan mø-

des, sådan rigtigt ☺ Der er tilmeldingsfrist den 1. april. 

 

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://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/overenskomster/ny_arbejdstid_laerere
https://lilleskolerne.dk/forside
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

