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Fra kalenderen 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 28. april, kl. 10 
o 26. maj, kl. 13 
o 23. juni, kl. 13 

 
For administrativt personale:  
o 6. maj, kl. 13 
o 3. juni, kl. 10 

 
For bestyrelse mv:  
o 4. maj, kl. 19 
o 3. juni, kl. 19 

 
 
LINK til Zoom udsendes nogle 
dage før mødet 
 
Repræsentantskab 2021 
16. april - Virtuelt 
 
Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 
o 7. september (Jyl.) 
o 9. september (Sj.) 
 
Ledertræf 2021 

22. – 24. september 
 
Netværksdøgn for administra-
tivt personale 
29.-30 september 
 
Lederiet 2021 
27. oktober og 30. november 
 
Regionsmøder 2021 
9. november (Jyl.) 
11. november (Sj.) 
 
Specialpædagogisk Træf 2021 
16.-17. november 

COVID-19 NYT 

Ny model for automatisk nedlukning 

Folketingets Epidemiudvalg har tiltrådt en model for automatisk lokal 

nedlukning, der trådte i kraft i går, mandag d. 12. april. 

Den nye model for nedlukninger indeholder klare kriterier for, hvornår 

der skal ske automatisk nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutio-

ner mv. i henholdsvis sogne og kommuner. 

Data for både kommuner og sogne forventes at foreligge på hverdage 

omkring klokken 12, hvorefter de relevante kommuner får besked om, 

at enten hele kommunen eller et eller flere sogn ligger over niveau, og 

at kommunalbestyrelsen derfor skal iværksætte automatisk nedluk-

ning. 

Se mere her - også om de konkrete kriterier 

 

Link til ny bekendtgørelse 

Som beskrevet i LS Aktuelt i sidste uge, så bliver det i stigende grad 

vanskeligt for os at skabe overblik over de lokale vilkår, så det kan kun 

anbefales at have en god og direkte kontakt til kommunen. 

Samtykke – digitalt eller på papir 

På baggrund af udmeldinger fra Københavns Kommune, hvor de tyde-

ligt gør opmærksom på at samtykke i papirform skal gives forud for 

hver test, har vi været i kontakt med flere af deltagerne fra møderne i 

sektorpartnerskabet omkring Frie grundskoler og Covid-19 – herunder 

KL. 

I udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne er der ingen skelnen 

mellem om samtykket er givet digitalt eller i papirform – og på den 

baggrund - og på trods af udmeldingen fra Københavns Kommune - 

konkluderer vi, at et samtykke godt kan gives for en periode, fx frem til 

1. juni 2021 også selvom samtykket er i papirform. Det vigtige i denne 

forbindelse er, at det tydeligt fremgår hvad samtykket gives til, og 

hvorledes samtykket kan trækkes tilbage. 

De fleste Lilleskoler bruger Forældreintra, og her har vi tidligere be-

skrevet, i mail fra 8. april, hvorledes samtykket kan håndteres digitalt. 

Samtykket håndteres bedst digitalt. 

I forhold til samtykkeerklæringens udformning kan man passende tage 

udgangspunkt i en skabelon fra den enkelte kommune. For skoler be-

liggende i Københavns Kommune – og for skoler som ønsker at bruge 

papirskabelon - vil skabelonen kunne tilpasses den enkelte skole og fx 

kan de enkelte testdatoer oplistes, så alle er fuldt oplyst om hvad sam-

tykket er gældende til.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/595
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Midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet m.v. 

Som omtalt under fremsættelsen af lovforslaget i LS Aktuelt nr. 30, er de midlertidige ordninger nu for-

længet til og med 30. juni 2021. Det drejer sig om; 

- Den midlertidige ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med Co-

vid-19 samt pårørende 

- Den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion som følge af Covid-19 

- Den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af Covid-19 

 

FERIE; SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE OG SÆRLIGE FERIEDAGE 

Alle ansatte under statens ferieaftale optjener 1,5% af den ferieberettige løn i særlig feriegodtgørelse. 

Som noget nyt, i henhold til den nye ferielov, skal beløbet udbetales enten to gange årligt (maj og au-

gust) eller i samme periode som ferie afvikles. Det gælder altså alle overenskomstansatte på skolerne 

samt ansatte uden overenskomst, hvor det fremgår af ansættelsesbrevet, at medarbejderen er omfattet af 

statens ferieaftale. Hvis skolen vælger at udbetale særlig feriegodtgørelse med maj løn, skal der afregnes 

1,5% af den ferieberettigede løn fra 1. september 2020 til 31. maj 2021. 

Ansatte med ret til løn under ferie, der ikke er omfattet af statens ferieaftale, skal have udbetalt særlig fe-

riegodtgørelse på 1% for samme periode. 

Husk; Med april-løn 2021 udbetales særlig feriegodtgørelse optjent i den sidste del af indefrysningsperi-

oden (1/1-20 til 31/8-20). I indefrysningsperioden er allerede afregnet 1% særlig feriegodtgørelse – det er 

således kun 0,5% der skal afregnes for den pågældende periode. Beløbet fremgår af skolens årsregnskab 

2020 for hver enkelt medarbejder – og det gælder kun ansatte under statens ferieaftale. 

Der skal således undtagelsesvis udbetales særlig feriegodtgørelse 3 gange i 2021 (april, maj, au-

gust). Det er muligt at behandle udbetalingen i april og maj samtidig med maj-lønkørsel. 

Særlige feriedage (6. ferieuge) optjent i 2019 skal enten udbetales med april løn eller overføres til næste 

ferieafholdelsesår. En aftale om overførsel skal være skriftlig. 

 

TEAMSAMARBEJDE, LÆRINGSFÆLLESSKABER OG FAGLIG LEDELSE 

Hvad karakteriserer professionelle læringsfællesskaber? Hvordan kan vi se, om teamsamarbejdet på vo-

res skole fungerer som et professionelt læringsfællesskab? Og hvad kan vi gøre for at udvikle kvaliteten af 

teamsamarbejdet hos os? 

Disse spørgsmål søger Danmarks Evalueringsinstitut at besvare i deres lille hæfte om ”Teamsamarbejde 

og professionelle læringsfællesskaber”. Hæftet er tænkt som inspirationsmateriale til skoleledere og sko-

leledelsen. 

Hent hæftet 

Faglig ledelse 

Der findes mange begreber at forholde sig til indenfor skoleledelse – og hvad er nu faglig ledelse? Kom-
munernes Landsforening skriver; ”Skoleledelserne ønsker at udøve faglig ledelse og lærerne og 

https://www.eva.dk/grundskole/teamsamarbejde-folkeskolen-kvantitativ-analyse-teamsamarbejde-afsaet-viden-om
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pædagogerne efterspørger faglig ledelse fra skoleledelsen. Men faglig ledelse er ikke en nem ledelses-
opgave, hverken af praktisere eller prioritere. 
 
KL og Skolelederforeningen afholder webinar om faglig ledelse i skolen den 5. maj kl. 15:30-17:00 over 
Zoom. Webinaret er gratis, men kræver tilmelding. 
 
Se mere her 

 
 

DIGITALE FÆLLESSKABER 

Medierådet og Red Barnet har i samarbejde med ungepanelet udviklet et undervisningsmateriale om di-

gitale fællesskaber til brug i udskolingen. Som fagperson kan du bidrage til at de unge får en sund digi-

tale kultur ved jævnligt af sætte tid til at tage emnet op. 

Hent undervisningsmaterialet 

 

 

BØRN MED DIABETES 

Børn med diabetes har behov for særlig indsats i skolerne. Diabetesforeningen har udviklet diverse vej-

ledninger til skole og forældre, undervisningsmaterialer og andre værktøjer, som kan bidrage til at børn 

med diabetes kan deltage på lige fod med andre. 

Se mere her 

 
 

NYT FRA LILLESKOLERNE  

Ryparken Lille Skole vil gerne invitere skoler med madordning eller skoler der pønser på at få en madord-
ning til netværk/samarbejde, så man sammen kan få vendt, diskuteret og styrket sin skoles madordning. 
 
Der er endnu ikke sat en dato for mødet, men interesserede kan henvende sig til skoleleder på Ryparken 
Lille Skole, Mette Lisbjerg Jensen på mettelis@ryp.dk eller tlf. 39296639 
 
 

 

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  
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9983 

 
Send sikker mail: Send sikker mail   

https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2021/webinar-om-faglig-ledelse/
https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/digitale-faellesskaber-faelles-om-den-gode-tone
https://diabetes.dk/mit-barn/skole-dagtilbud/startkit
mailto:mettelis@ryp.dk
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

