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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 
 
Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 
o 7. september (Jyl.) 
o 9. september (Sj.) 
 
Ledertræf 2021 

22. – 24. september 
 
Netværksdøgn for admini-
strativt 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 

 
Lederinternat 2022 
2.-3. februar 
 
Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 
22. – 23. april 

 
 
 

COVID-19 NYT 

Anbefalet minimumsafstand sat ned til 1 meter 

Børne- og Undervisningsministeriet har justeret retningslinjerne, så 

det nu anbefales at holde mindst 1 meters afstand til andre personer 

og 2 meter, når det er muligt. Den tidligere anbefaling var mindst 2 

meter. De nye retningslinjer er sendt rundt til skolerne, men de kan 

også findes her 

Justering af aftalen om sommerens prøver 

Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt den 

5. februar (inklusiv en mindre justering den 12. februar). Justeringen 

består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter 

til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøveka-

rakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres stand-

punktskarakter inden prøven. 

Se mere her 

 

Generelt 

Der er genåbningsforhandlinger i denne uge og resultatet af disse vil 

blive meldt ud i næste uge. Vi ved fra Sektorpartnerskabet, at der er 

særlig opmærksomhed på sociale arrangementer (herunder også lejr-

turer og pædagogiske dage). Der er også drøftelser omkring model-

len for automatiske nedlukninger – og selvfølgelig også yderligere 

genåbning med fysisk fremmøde.  

Vores hjemmeside er opdateret med de seneste retningslinjer, og du 

er altid velkommen til at kontakte os her i sekretariatet. 

 

Husk også at vi afholder leder-zoom-møde i morgen, onsdag den 28. 

april, kl. 10.00 – 11.00. Her vil vi gå i detaljen med de aktuelle retnings-

linjer og deres implikationer i og for praksis. Link til mødet er sendt di-

rekte ud til skolerne via mail i går. 

 

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/nyheder/uvm/2021/apr/210424-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener-for-elever-i-grundskolen
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/covid19
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OVERENSKOMSTERNE PÅ DE FORSKELLIGE OMRÅDER  

Overenskomstindgåelse på alle relevante OK-områder for lilleskolerne er nu tiltrådt af de omfattede par-

ter. Generelt har meldingerne lydt på, at beslutninger om tiltrædelser af aftaler, hvad enten disse ligger 

under CFU-forliget eller er forhandlet på plads via Aftaleenheden, hvori Lilleskolerne indgår, er tiltrådt 

med stor majoritet blandt stemmeberettigede.  

Der er altså hermed aftaler for perioden 2021 – 24 for følgende grupper:  

✓ Lærere og børnehaveklasseledere.  

✓ Ledere – øverste leder og øvrige ledere.  

✓ Pædagogisk personale (BUPL).  

✓ Rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere og tekniske service-

ledere (3 F).  

✓ Kontorpersonale og administrative medarbejdere (HK).  

I LS Aktuelt nr. 32 fra uge 14, 2021 har vi tidligere gennemgået indholdet i de enkelte aftaler grundigt. Se 

også gennemgangen her. 

I løbet af den kommende periode er det vores ambition i samarbejde med de øvrige skoleforeninger og 

de enkelte medarbejderorganisationer at udarbejde og distribuere nye OK-håndbøger i fysisk form for 

områderne, ligesom der i sagens natur vil blive lagt link på hjemmesiden herfor. De fysiske håndbøger 

forventes færdige for de enkelte områder snarligst og forhåbentlig inden sommerferien. På hjemmesiden 

vil de blive gjort tilgængelige, så snart redaktionsarbejdet er færdiggjort. 

 

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER 

Sekretariatet har på bagkant af indgåelse af arbejdstidsaftalen på lærerområdet indledt overvejelser om, 

hvordan der i sensommeren 2021 kan gennemføres et formidlingsforløb rettet imod vore skoler om ind-

hold i og mulige metoder til arbejdet med de nye regler lokalt.  

Der er aktuelt planer om at gennemføre sandsynligvis to seminarer for skolerne, hvori de relevante aspek-

ter knyttet til aftalen vil kunne adresseres og drøftes, ligesom en ambition også er at facilitere, at man så 

småt påbegynder lokale processer knyttet til operationalisering af regelværket til virkelighed ude på den 

enkelte skole.  

Muligheden for at gennemføre en proces, som også omfatter (delvis) medvirken fra FSL i sådanne semi-

nar-dage drøftes aktuelt med FSL. Det er vores forestilling, at netop perspektiver på aftalen fra denne 

kant vil kunne udfordre og måske også kvalificere aspekter af arbejdet lokalt, ligesom det vil være positivt 

for både FSL og sekretariatet at dele perspektiver på arbejdstidsaftalen indbyrdes og med skolerne, så 

det medvirker til at sikre et godt samarbejde også centralt mellem LS og FSL. 

Vi vender senere tilbage med yderligere information, herunder datoer og målgruppe for arrangementer, 

når overvejelser og planer begynder at tage mere form.  

 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Overenskomster/PH%20notat%20OK%202021.pdf
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NY LØN-REGULERING PR. 1. APRIL 2021 

I slutningen af sidste uge offentliggjorde Medarbejder og Kompetencestyrelsen den nye reguleringspro-

cent på 11,1029%. Det svarer til en lønstigning på 0,8% aftalt ved de afsluttede overenskomstforhandlin-

ger. Du kan finde den nye løntabel for de forskellige overenskomster her; 

Hent løntabel gældende fra 1. april 2021 

 

LAD OS KOMME MERE UD I LYS OG FRISK LUFT 

Villum Fonden har åbnet for ansøgninger med originale og inspirerende projektidéer til at flytte flere af 

dagligdagens aktiviteter udenfor i dagslys og frisk luft. Der er afsat i alt 20 mio. kr. i to puljer. 

Ansøgningsfrist 1. juni 2021 kl. 13 

Se mere her 

 

JUBILÆUMSGRATIALER 

Ledere, lærere, bh. kl. ledere og ansatte under 3F-overenskomsten er omfattet af statens cirkulære om 

jubilæumsgratiale, hvor medarbejdere er berettiget til et gratiale ved 25, 40 og 50 års ansættelse. 

Se mere her 

 

SKOLEVALG 2021 

Har tidligere været udskudt pga. Corona. 

Skolevalget er flyttet til afholdelse i år den 14. oktober. 

Når statsministeren udskriver skolevalget søndag den 26. september, er det startskuddet på et intensivt 

undervisningsforløb med valgkamp, debatter og politiske mærkesager. Kulminationen er selve valget. 

En oplagt mulighed for at arbejde med politik, samfund og demokrati op til kommunalvalget. 

Tilmeldingsfrist den 1. september. 

Se mere her 

 

SERVICENYT 4 FRA FORDELINGSSEKRETARIATET 

Er netop udkommet. Eksemplaret kan findes på her 

Husk blandt andet at sidste frist for ajourføring af ansættelsesregister er 15. maj 2021. 

 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/loentabeller
https://veluxfoundations.dk/da/opslag-dagslys-og-frisk-luft
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/jubilaeum
https://www.skolevalg.dk/
https://www.fskr.dk/media/147967/servicenyt_4_2021.pdf
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HAR DIN SKOLE UDARBEJDET EN RYGEPOLITIK? 

Det har siden 2019 været et lovkrav, jf. lov om røgfri miljøer, at have en skriftlig rygepolitik, der er tilgæn-

gelig for arbejdspladsens medarbejdere. 

I december 2020 blev tobaksloven vedtaget, hvor reglerne skærpes, og hvor røgfri skoletid indføres for 

eleverne. Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden – heller ikke selvom de forlader 

skolens område i løbet af dagen. Der er en række skoler der allerede har røgfri skoletid for alle. 

Se mere her 

 

 

NYT FRA LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Husk at vi afholder det tredje møde i rækken af temamøder for bestyrelser på tirsdag, den 4. maj, klokken 
19.00 – 20.00. Temaet for mødet er Forretningsorden og vedtægter. Invitation og link er sendt ud til sko-
lernes bestyrelsesforpersoner og daglige ledelse via mail tidligere i dag. 
 
 

 

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://sum.dk/Media/B/9/04-FAKTAARK-Roegfri-skoletid.pdf
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

