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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

− 6. april kl. 10 

− 4. maj kl. 13 

− 1. juni kl. 10 
For administrativt personale:  

− 7. april kl. 10 

− 5. maj kl. 13 

− 2. juni kl. 10 
For bestyrelse mv:  

− 22. marts kl. 19.00 
 
 

Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 

− 22.-23. april 
Invitation på LS hjemmeside 

 
Ledertræf 2022 

− 21.-23. september 
 
Lilleskolernes Parlament 

− 6.-7. oktober 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLYGTNINGE OG GODE INTENTIONER 

Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra 

Ukraine, blev vedtaget onsdag den 16.marts med virkning fra torsdag 

den 17. marts. Personer omfattet af loven vil hurtigt kunne blive en del 

af det danske samfund med adgang til uddannelse, sundhedsydelser 

og arbejdsmarked. Det er en omfattende integrationsopgave og sags-

behandlingen, fra indgået ansøgning om ophold til tildeling af midlerti-

dig opholdstilladelse, er meget kort. Flygtningene bliver herefter, med 

alle de hensyn der er at tage, fordelt til landets kommuner efter en 

række kriterier. 

Som vi skrev om i seneste nummer af LS Aktuelt, så er ønsket om at 

hjælpe den ukrainske befolkning stor på lilleskolerne. Hvordan I bedst 

yder et bidrag må nødvendigvis være et lokalt anliggende, og vi anbe-

faler at kontakte kommunen, hvis I ønsker og har kapacitet til at ind-

lemme ukrainske børn og unge i skolen/undervisningen. Det opstår 

mange spørgsmål i relation til evt. optagelse af børn/elever fra Ukraine – 

blandt andet den åbenlyse sprogbarriere, ukendte tidshorisont og en 

stor logistisk opgave. Det må hermed også forventes at tage noget tid, 

før kommunerne har et overblik. 

OBS; I den første udgave af dette LS Aktuelt omhandlede dette af-

snit en beskrivelse af formode tilskudsrammer og finansiering af 

udgifter forbundet med optagelse af elever i henhold ”ukrainelo-

ven”. Optagelse af elever efter tidligere omtalt Kapitel 8c i ”frisko-

leloven”, omhandlende visse tosprogede elever, skal finansieres 

ved at skolen og kommunen indgår en overenskomst - og ikke via 

statstilskud. 

Vi afventer stadig svar i forhold til de frie grundskolers muligheder 

for at modtage børn fra Ukraine på samme vilkår som øvrige børn - 

dvs. med statstilskud. 

Vi beklager tidligere afsnits indhold og uklarheder og vil snarest 

komme med en opfølgning. 

Det er stadig en vigtig pointe, at det er kommunen, der er den koordi-

nerende instans i forhold til modtagelse af flygtninge. 

Hvis man på skolen har meget plads og gør sig tanker om fx at stille lo-

kaler til rådighed, i forhold til at huse flygtninge, så skal man huske at 

kontakte sit forsikringsselskab eller forsikringsmægler, for at få styr på 

forsikringsbetingelserne og en evt. dispensation i forhold til lokalernes 

anvendelse. 

På uvm.dk kan du finde information om regler og retningslinjer for ukra-

inere, som skal i dagtilbud eller grundskole – spørgsmål/svar bliver op-

dateret. UVM har også samlet gode råd til, hvordan du som forælder el-

ler lærer og pædagogisk personale taler med børn om Ruslands inva-

sion af Ukraine.  

 

https://lilleskolerne.dk/forside
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/ukraine/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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DEN STATSLIGE FLEKJOBORDNING 

Som sikkert bekendt får frie grundskoler dækket 50% af den faktiske lønudgifter ved ansættelse af en 

fleksjobber. Som yderligere fordele kan nævnes; 

- Skolen betaler kun for de timer medarbejderen reelt arbejder 

- Sygefravær dækkes fuldt ud, dvs. allerede fra 1. sygedag 

- Skolen gør en forskel og tager et socialt ansvar 

- Jobcentret er med på sidelinjen og er behjælpelig i opståede situationer 

Fleks/barselsfonden og Københavns jobcenter har i et samarbejde lavet følgende folder; 

Fleksjob – en fleksibel løsning 

Læs i øvrigt mere om fleksjob her på Lilleskolernes Sammenslutnings hjemmeside 

 

VARSLING AF SOMMERFERIE 

Medmindre andet aftales, så fastsætter organisationsaftalen for lærere og bh. klasseledere, at ferien afhol-

des i de sidste 18 hverdage af juli samt de to første hverdage i august. Følger skolen ikke denne aftale, så 

er det vigtigt at varsle hovedferiens afholdelse inden udgangen af marts måned. Planlægningen af ferien 

må forventeligt være sket med planlægningen af skoleåret 21/22, men varslingen bør være konkret og 

skriftlig. Har der således ikke været helt tydelighed om ferieafholdelse, så kan det nås endnu. De kombi-

nationsansatte følger feriereglerne i lærernes organisationsaftale. 

For det øvrige personale er det ligeledes en god anledning til at følge op på afholdelse af kommende 

hovedferie, hvor varslingsfristen ligeledes er med udgangen af marts. 

 

SPROGVURDERING.DK 

Dagtilbud og skoler har siden august 2021 kunne anvende Børne- og Undervisningsministeriets IT-løs-

ning sprogvurdering.dk. Værktøjerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Uni-

versitet for ministeriet. It-løsningen stilles gratis til rådighed for kommuner, dagtilbud og skoler med 

værktøjer til 2-årige og 3-6årige. 

Den 28. marts 2022 kl. 14.00 holder Børne- og Undervisningsministeriet et webinar, hvor Sprogvurde-

ring.dk demonstreres med sine nye funktioner. Det bliver også muligt at stille spørgsmål til de forskellige 

funktioner i it-løsningen. Som så meget andet, så er det et ”Folkeskole-redskab”, så der er ingen krav om 

brug hos de Frie Grundskoler, men man kan tage hvad man kan bruge. 

Læs mere her 

 

POLITISK AFTALE OM UNDERVISNING AF ANBRAGTE BØRN 

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 16. marts indgået en aftale, der bl.a. vedrører frie 

grundskoler med kostafdeling og deres muligheder for at optage elever, som er anbragt efter sociallov-

givningen.  

Børne- og Undervisningsministeren har ønsket at skærpe reglerne for anbragte elever ved kostskolerne. I 

tidligere forslag var der lagt op til en decideret fjernelse af kostskolernes mulighed for fortsat at have 

denne elevgruppe – eller at sætte stor begrænsning på muligheden for at optage disse elever. Det ville 

https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Ferie%20barsel%20og%20sygdom/Faktaark%20den%20statslige%20fleksjobpulje.pdf
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/fleksjob
https://www.sprogvurdering.dk/
https://emu.dk/dagtilbud/sprogvurdering/gratis-it-loesning-til-sprogvurderingsredskaberne-sprogvurdering-2-aar-og?b=t436-t3342
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være ødelæggende for skoleformen, og det er således glædeligt, at der er landet en mere afbalanceret 

aftale. 

Såfremt aftalen udmøntes til lov, skal skolerne fremadrettet godkendes af Socialtilsynet til anbringelse, 

hvis de ønsker at have pladser til anbringelse af børn og unge, uanset antallet af pladser. 

Derudover vil det fremover være et krav, at skolerne har ”kompetent ledelse”, ligesom det i godkendel-

sen skal sikres, at medarbejdere ved skolen besidder “relevante kompetencer”. 

Læs nyheden hos uvm og hele aftalen her 

 

AFGANGSPRØVE; AFVENTER STADIG FRISTER FOR OFFENTLIGGØ-

RELSE AF PRØVEUDTRÆK SAMT STANDPUNKTSKARAKTERER 

Vi har tidligere omtalt den politiske aftale om sommerens prøver og eksamener. Som det også kan læses i 

#FPnyt nr. 7, skal indholdet i den politiske aftale udmøntes i en bekendtgørelse, hvori de konkrete datoer 

for tidligere offentliggørelse af udtrækket i 9. klasse, samt tidspunktet for afgivelse af standpunktskarakte-

rer, offentliggøres. Skolerne vil modtage information via mail, når bekendtgørelsen er udstedt samt mod-

tage et ekstra nyhedsbrev. 

 

LÆS FOR LIVET – BØGER DER SKABER SOCIAL FORANDRING 

Læs for Livet er en nonprofit-organisation, der blev stiftet i 2012 af Rachel Röst. Hun er børnebogsforfatter 

og cand. mag i litteraturvidenskab og leder Læs for Livet i dag. Hun blev selv anbragt som 16-årig, og bø-

ger har haft en afgørende betydning for hendes livsbane. 

I dag har Læs for Livet et lønnet sekretariat og over 30 frivillige tilknyttet. De har en stor bogkælder på 

Østerbro i København, og de har siden 2012 doneret over 270 biblioteker til institutioner over hele lan-

det. En del af den seneste promoveringsfilm er optaget på en lilleskole – Skolen på Slotsvænget; 

Se den lille reklamefilm 

Er du nysgerrig – så se mere Læs for livets hjemmeside 

Pickatale – En gratis læseapp 

Og i forlængelse af gode tiltag for at øge læse-lysten hos børn, så tilbyder; 

Pickatale lærere og elever gratis og uforpligtende adgang til en ” læse app”, som effektivt supplement til 

undervisningen i fx dansk og engelsk. Skoleapp’en giver adgang til mere end 600 interaktive, digitale bø-

ger i kategorier dansk, engelske faktabøger, engelsk skønlitteratur, kulturfag, naturfag og andre fag. 

Pickatale er en intuitiv læse-app, hvor ord, billeder og illustrationer er klikbare. Når man lytter til en bog, 

lyser og løftes hvert ord op, og giver børnene mulighed for at følge med i teksten. Bøgerne er indtalt af 

professionelle skuespillere, og der er lagt vægt på tone og udtale. Dette giver barnet mulighed for at op-

leve bøgerne på en ny og spændende måde. 

Der er adgang via Unilogin. 

Programmet fungerer pt. kun til Ipads og Chromebooks. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/ny-aftale-om-styrket-undervisning-for-anbragte-og-udsatte-boern-og-unge
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksaminer
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Undervisning%20og%20tilsyn/FPnyt%20nr_%207%20om%20kommende%20bekendtg%C3%B8relse%20mundtlig%20og%20skriftlig%20beskikket%20censur%20sms-tjeneste%20og%20%C3%B8vepr%C3%B8ver.pdf
http://www.slotsvaenget.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=HVXQZjMwMU4
https://laesforlivet.dk/
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I Lilleskolernes Sammenslutning anbefaler vi ikke et produkt frem for et andet, og vi har ikke afprøvet pro-

duktet, men vi kan konstatere, ud fra et formøde, at programmet ser spændende ud. Pickatale finansieres 

af andre veje end grundpakken til skoler. Hvis du er interesseret i en fælles introduktion fra Pickatale, så 

skriv til; lars@lilleskolerne.dk senest den 29. marts. 

Link til landing page; Pickatale 

 

FJERNUNDERVISNING SOM INTEGRERET DEL AF UNDERVISNINGEN 

Regeringen og folkeskoleforligskredsen er, i aftale fra 11. marts, blevet enige om at forlænge frihedsgra-

derne for folkeskolerne til kommende skoleår. Det har selvsagt ikke umiddelbar indflydelse på de frie 

grundskoler, og alligevel. Udgangspunktet for frie grundskoler er jo også fysisk fremmøde, men aftalen 

baner vej for at erfaringer fra Covid-19-pandemien mht. fjernundervisning, kan bruges som supplement 

til den almindelige undervisning. Lovforslag forventes fremsat til april, og vi følger udviklingen i forhold til 

afledte muligheder og perspektiver for lilleskolerne. 

 

NYT FRA LILLESKOLERNE 

Der er for nylig blevet ansat en del nye skoleledere på lilleskolerne. 

- På Brovandeskolen i Skagen er den 1. apr. ansat; Claus Ryom 

- På Holbæk Lilleskole er den 1. apr. ansat; Anders Frøkjær Mørch 

- På Syddjurs Friskole er den 1. marts ansat; Jasmin Heide 

- På Esrum kost- og friskole er i februar ansat; Mads Unger Mikkelsen 

Tidligere dette skoleår er ligeledes ansat følgende nye skoleledere; 

- På Jersie Privatskole er ansat; Sus Rudiengaard 

- På Amager Lilleskole er ansat; Bjarne Højlund 

En del af de nyansatte er gamle kendinge i Lilleskole-verdenen, og en del er nye. Vi byder alle velkom-

men og ser frem til at mødes om ikke før så til Repræsentantskab og Lilleskoletræf den 22/23 april 2022. 

 

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  
 

 

mailto:lars@lilleskolerne.dk
https://offers.pickatale.co.uk/lilleskolerne
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

