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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

− 4. maj kl. 13.00 

− 1. juni kl. 10.00 
For administrativt personale:  

− 5. maj kl. 13.00 

− 2. juni kl. 10.00 
For bestyrelse mv:  

− 10. maj kl. 19.00 

− 23. august kl. 19.00 

− 26. oktober kl. 19.00 

− 30. november kl. 19.00 
 

Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 

− 22.-23. april 
Invitation på LS hjemmeside 

 
Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 

− 19. maj (Sj) og 1. juni (Jy) 
 
Ledertræf 2022 

− 21.-23. september 
 
Intromøde for nye medar-
bejdere i Lilleskolerne 

− 4. okt. (Sj) og 6. okt. (Jy) 
 

Lilleskolernes Parlament 

− 6.-7. oktober 2022 
 

Lederiet 2022 

− 27 okt. og 24 nov. 
 

Regionsmøder 2022 

− 1. nov. (Jy) og 3. nov. (Sj) 
 
Specialpædagogisk- / inklu-
sionstræf 2022 

− 29-30. november 
 
Lederinternat 2023 

− 1.- 2. februar 
 
 
 
 
 

VELKOMMEN TILBAGE 

Vi håber I har haft nogle gode påskedage og nydt de fine vejr. 

Vores kalender på hjemmesiden er blevet opdateret med kommende 
tids arrangementer. Invitationer og programmer vil, når tiden for arran-
gementet nærmer sig, blive sendt direkte til jer ude på skolerne, men vil 
også altid kunne findes på hjemmesiden. 

Denne korte uge byder afslutningsvis på Repræsentantskab og Lillesko-
letræf 2022. Diverse bilag er sendt direkte til de tilmeldte og til sko-
lerne, men da vi mangler enkelte mail-adresser, må I meget gerne sørge 
for at alle deltagere får tilsendt velkomstmailen, som indeholder diverse 
bilag; 

- Dagsorden for Repræsentantskabsmødet 2022 
- Udpegning af skolens repræsentant 
- Årsrapport 2021 
- Ajourført budget 2022 samt budget for 2023 
- Budget- og kontingentforslag 2023 
- Indkommet forslag til Repræsentantskabet 
- Procedure for valg til LS bestyrelse 
- Invitation og program Repræsentantskab og Lilleskoletræf 2022 

(inkl. praktisk info) 
- Deltagerliste Repræsentantskab 2022 
- Link til Årsskrift 2022, bl.a. med Bestyrelsens skriftlige beretning 

 

 

RECEPTION; PETER HØJGAARD PEDERSEN 

Fredag den 6. maj 2022, kl. 14.30 
Den lille Skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kongens Lyngby 
 
Tilmelding; lars@lilleskolerne.dk 
 
Hent invitation 

 

HUSK ÆNDRINGER TIL APRIL-LØN 

Der er ny reguleringsprocent gældende fra 1. april 2022. Se løntabel. 

Vi har tidligere orienteret om de overenskomstmæssige ændringer. 

Se evt. LS Aktuelt nr. 28 
 

SÆRLIGE FERIEDAGE 

Særlige feriedage, optjent 2020 til afholdelse 21/22, som ikke er afholdt 
skal enten udbetales ultimo april eller skriftlig aftales overført til kom-
mende ferieafholdelsesår. 
 

https://lilleskolerne.dk/forside
https://lilleskolerne.dk/forside
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Udgivelser/Lilleskolernes%20a%CC%8Arsskrift%202022_opslag.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Forside/RECEPTION%20FOR%20PETER%20H%C3%98JGAARD%20PEDERSEN.pdf
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/loentabeller
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Udgivelser%20LS%20aktuelt/LS%20aktuelt%20nr_%2028%2C%20uge%2011(1).pdf
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SÆRLIGT OM PRØVETERMIN MAJ-JUNI 2022 

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet bekendtgørelser, vejledninger og spørgsmål/svar vedrø-

rende de særlige omstændigheder om sommerens prøver 2022. Vær opmærksom på at evt. sygeprøver 

efterfølgende er underlagt de samme regler. 

Link til uvm. om kommende prøvetermin 

Seneste vejledninger er udgivet; 

- Vejledning om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver af 8. april. 

- Vejledning om bekendtgørelse om aflysning af folkeskolens prøver af 1. april. 

Seneste er udgivet nyhedsbrev FPnyt nr. 9 om sommerens prøver 

Børne- og undervisningsministeriet afholdt den 29. marts 2022 et webinar omhandlende generelle regler 

og administrative opgaver i forbindelse med afholdelse af prøverne. Webinaret er efterfølgende opdelt i 

små videoer, så du nemt kan se den del, der er relevant for dig. 

Se mere her 

 

UVM PRÆCISERER REGLER OM UDTRÆK AF PRØVEFAG 

Børne- og Undervisningsministeriet præciserer bekendtgørelsen om skolernes udtræk af prøvefag med 
virkning fra starten af det kommende skoleår. Konkret er det reglerne om, i hvilke tilfælde oplysningerne 
må deles, som ministeriet nu vil præcisere for fremover at sikre, at oplysninger om udtræk af prøvefag 
holdes fortrolige indtil datoen for offentliggørelse. 

Fremover må skolelederen udelukkende dele oplysninger om udtræk af prøvefag med skolens admini-
strative personale og/eller den person på skolen, som er prøveansvarlig. Det må desuden kun ske, hvis 
det er nødvendigt for tilrettelæggelsen af prøveafholdelsen, for eksempel hvis den prøveansvarlige skal 
bruge oplysningerne til at finde de rette censorer. 

Præciseringen vil betyde, at ordlyden af reglerne bringes i overensstemmelse med ministeriets hidtidige 
fortolkning. 

 

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.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/saerlig-om-proeveterminen-maj-juni-2022
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf22/apr/220408-vejledning-om-lokal-fleksibilitet-ved-folkeskolens-mundtlige-prver-i-prveterminen-majjun-2022.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf22/apr/220406-vejledning-om-bekendtgoerelse-om-aflysning-af-folkeskolens-proever-maj-juni-2022.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Undervisning%20og%20tilsyn/FPnyt%20nr_%209%20-%20Pr%C3%B8veklar%20til%20de%20skriftlige%20pr%C3%B8ver%20sms-tjeneste%20sygepr%C3%B8ver%20%C3%B8vepr%C3%B8ver%20tilbagemeldingsordning%20og%20karakterindberetning.pdf
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/webinar-om-proeveafholdelse
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

