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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 
 

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 
 
 
 
 
 

REPRÆSENTANTSKAB OG LILLESKOLETRÆF 22 

Først og fremmest tak for jeres bidrag til et fantastisk repræsentantskab 
og efterfølgende lilleskoletræf. Det var glædeligt at mødes igen efter af-
lysning af det fysiske fremmøde ved de seneste repræsentantskaber i 
2020 og 2021. 

  
 
Repræsentantskabet blev afholdt i fredags på Sdr. Jernløse Lilleskole, 
som på bedste vis havde slået dørene op for 75 deltagere med 31 del-
tagende skoler samt besøg af venner og samarbejdspartnere. 

Referat fra repræsentantskabet bliver tilgængeligt på vores hjemmeside 
inden længe. 

Efter repræsentantskabet fredag fik vi besøg af dramatiker Line Knut-
zon, som fortalte om tilblivelsen og relevansen af hendes fiktionsdrama 
”Søborggruppen – psykologerne kommer” – en podcast, som er tilgæn-
gelig på Betty Nansen teatrets hjemmeside – og som varmt kan anbefa-
les. 

Fredag aften bestod af hygge og nærvær og lidt godt til mave og gane 
på Hotel Strandparken i Holbæk. Meget skulle vendes og diskuteres og 
de fine rammer blev hurtigt fyldt af summen og god energi. Takterne 
blev senere, på helt formidabel vis, kædet sammen af ”Det lille Kester”. 

 

Lørdag formiddag indtog Steen 
Nepper Larsen scenen, hvor han på 
sin helt egen sprudlende facon for-
måede at tænde filosofiske og pæ-
dagogiske bål rundt omkring i hjør-
nerne. 

Link til SNL’s noter 

 

NY POLITISK AFTALE OM MODTAGELSE AF 
FORDREVNE BØRN OG UNGE FRA UKRAINE 

Kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud for fordrevne 
børn og unge fra Ukraine og større fleksibilitet til at tilrettelægge tilbud 
på dagtilbuds- og grundskoleområdet. Samtidig bliver det muligt at un-
dervise fordrevne fra Ukraine på engelsk og ukrainsk i grundskolen. 
Hermed bliver det muligt for kommunerne at fravige folkeskoleloven på 
en række områder. 

Situationen i forhold til de frie grundskoler er således ikke forandret, 
hvor det er muligt, efter kapitel 8C i friskoleloven, at indgå en særaftale 
med kommunen om håndtering af den lokale situation. 

 

https://www.bettynansen.dk/da/forestillinger/soeborggruppen/
https://www.bettynansen.dk/da/forestillinger/soeborggruppen/
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Repr%C3%A6sentantskab/Holb%C3%A6k-lilleskoletr%C3%A6f-23-4-2022%20-%20Steen%20Nepper.pdf
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/apr/220425-ny-aftale-om-modtagelse-af-fordrevne-boern-og-unge-fra-ukraine-giver-kommunerne-mere-frihed
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/apr/220425-ny-aftale-om-modtagelse-af-fordrevne-boern-og-unge-fra-ukraine-giver-kommunerne-mere-frihed
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OPRÅB; LILLESKOLERNES MUSIK- OG TEATERFESTIVAL 
Tekst af bestyrelsen i Lilleskolernes Sammenslutning; 

Kære alle Lilleskoler,  

Foråret er her og sommeren står for døren og med den også årets udgave af Lilleskolernes Musik- og Te-
aterfestival. Festivalen har været afholdt hvert år siden 1980 – i tre dage i den sidste skoleuge inden som-
merferien. I fællesskabet mellem lilleskoler, over det ganske land, har børn og voksne mødtes om musik, 
teater, billedkunst, performance, mv. – på tværs af alder, køn, tilhørsforhold. Det er helt unikt og noget vi 
sammen skal tage vare på; en festival hvor vi sætter det praktisk-musiske i centrum, hvor måneders/års 
faglige fordybelse og øvning kulminerer, hvor man møder andre og får nye venner og oplever at træde 
frem og stå ved og stå igennem, hvor man omgås andre respektfuldt og behandler hinanden og omgivel-
serne ordentligt.  

Efter to år hvor festivalen desværre ikke har kunnet afholdes på grund af COVID-19 kan Norddjurs Fri-
skole endelig slå dørene op for Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 2022. Norddjurs Friskole stod klar 
med den fulde festival-pakke i 2020 da landet desværre lukkede ned og nu er de så klar igen. Det kalder 
på den dybeste respekt og største opbakning.  

Det ér et særligt skoleår og en ekstraordinær situation vi står i i år, hvor alle skoler som konsekvens af CO-
VID-19 har måtte rykke og ændre på planer – og i det lys også at festivalen måske er kommet i anden 
række. Det er helt forståeligt. Samtidig er det, særligt efter to aflyste år, helt centralt og vigtigt, at vi holder 
Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival levende ved at der altid er elever og lærere på skolen, som har del-
taget – både af hensyn til de faglige og dannelsesmæssige aspekter ved festivalen.  

Vi vil derfor i Lilleskolernes Sammenslutnings bestyrelse opfordre til at alle skoler, der endnu ikke har til-

meldt sig årets festival, genovervejer og/eller husker at tilmelde sig. Der er tilmeldingsfrist søndag den 1. 

maj. Se mere – LINK TIL TILMELDING 

LÆS OPRÅB FRA NORDDJURS FRISKOLE 

De bedste hilsner fra  
Lilleskolernes Sammenslutnings Bestyrelse 

 

TAVSHEDSPLIGT, BESTYRELSESARBEJDE OG KONSTITUERING 

Bestyrelsesmedlemmer har ligesom de ansatte på en fri grundskole tavshedspligt jf. friskoleloven.  

§5, stk. 10; Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt 
m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt de tilsynsførende… 

Tavshedspligten er lovfæstet og er dermed gældende uden at der forligger en underskrevet tavshedser-
klæring. Dette gælder dog ikke for praktikanter, som ikke er i et ansættelsesforhold og suppleanter til be-
styrelsen, som ikke er ”officielle bestyrelsesmedlemmer”. 

Når suppleanter således indgår i bestyrelsesarbejdet og praktikanter er en del af skolelivet, skal der un-
derskrives en tavshedserklæring. Hent skabelon tavshedserklæring. 

I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen og informering nye bestyrelsesmedlemmer er det en 
overvejelse værd om ikke alle, der indgår i bestyrelsesarbejdet, bør underskrive en tavshedserklæring. 
Således vil man altid have et bevis for, at man har informeret om de gældende kapitler i forvaltningsloven. 
 

https://lilleskolefestival.dk/
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Lilleskoler%20og%20skoleliv/OPR%C3%85B%20Norddjurs%20220426.pdf
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/bestyrelsen/tavshedspligt
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NORDEAFONDEN; SØG MIDLER TIL MERE UDELIV I SFO OG KLUB 

Leg og udfoldelse i det fri giver børn noget helt særligt. Men det kræver udeaktiviteter, pædagogiske 
kompetencer og faciliteter, der matcher børnenes behov og nysgerrighed. Sådan skriver Nordea-fonden 
om puljen ”mere udeliv i SFO og klub”, som kan søges til 30. september 2022 af alle SFO’er og klubber 
med børn i 0.-6. kl. 

Fonden lægger vægt på; 

Børneinddragelse 
Nordea-fonden ser gerne, at børnene inddrages og er med til at definere hvilke aktiviteter de gerne vil 
have i deres klub. Ønsket er, at det bidrager til, at børnene tager ejerskab og får lyst til at bruge facilite-
terne. Børneinddragelse kan også være et perspektiv på, hvordan I forholder jer til bæredygtighed. 

Bæredygtighed 
Nordea-fonden ser også gerne, at I har fokus på bæredygtighed i jeres projekter. Det kan I have på rigtig 
mange forskellige måder - f.eks. gennem miljømiljømæssig eller social bæredygtighed, hvor I f.eks. kan 
fokusere på børneinddragelse, som I kan læse mere om ovenfor. Ellers kan I se mere om hvordan Nor-
dea-fonden forholder sig til bæredygtighed 

Der kan søges støtte til faciliteter, udstyr, aflønning af eksterne instruktører mv. samt opkvalificering af 
pædagogiske kompetencer. 

Se mere her, hvor du også finder eksempler på tidligere støtteprojekter. 

Tilmeld webinar den 3. maj kl. 14-15 her. 

 

SERVICENYT NR. 4 - FORDELINGSSEKRETARIAT 

Her er information omhandlende ukrainske flygtningebørn og mulighederne for tilskud til støtteundervis-
ning i dansk. Husk bl.a. frist for ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handicap (1. 
maj) samt fristen for at bekræfte ajourførte lønoplysninger i Ansættelsesregisteret (15. maj) 
 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Husk tilmelding til Peter Højgaards reception den 6. maj. 

 

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://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/boern-og-unge-godt-paa-vej/mere-udeliv-i-sfo-og-klub
https://12ej0c.videomarketingplatform.co/nordea-fondens-pulje-mere-udeliv-i/join
https://www.fskr.dk/media/155775/servicenyt_4_2022.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Forside/RECEPTION%20FOR%20PETER%20H%C3%98JGAARD%20PEDERSEN.pdf
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

