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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

− 1. juni kl. 10.00 
For administrativt personale:  

− 2. juni kl. 10.00 
For bestyrelse mv:  

− 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 
 
Kursus adm. Personale  

− 26.-27. september 2022 
 
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 
 
 

 
 
 

REFERAT LS REPRÆSENTANTSKAB 

Lilleskolernes Sammenslutnings repræsentantskab blev afholdt den 22. 
april på Sdr. Jernløse Lilleskole. 

Referatet er nu formelt godkendt og underskrevet og kan, sammen med 
invitationen mv., tilgås her. 
 
 

PENSION OG GRUPPELIV 

Som sikkert bekendt skal alle frie grundskoler følge de statslige over-
enskomster for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 
henholdsvis overenskomsten for lederne i de frie grundskoler. De reste-
rende relevante overenskomster, for pædagogisk personale 
(BUPL/FOA), for teknisk servicepersonale m.fl. (3F), samt kontorperso-
nale m.fl. (HK) er overenskomster skolen har tiltrådt eller kan tiltræde. LS 
anbefaler at man som skole tiltræder overenskomsterne. Se evt. mere 
her under de enkelte overenskomster. 

Arbejdsgiver skal i langt de fleste tilfælde, jf. overenskomsterne, indbe-
tale den fulde pension, for hvert enkelt fastansat personale, til en fast-
lagt pensionskasse. Opdelingen af pensionsbidraget i et egetbidrag og 
arbejdsgiverbidrag sker bl.a. skattemæssige grunde. Pensionsbidraget 
ydes forholdsmæssigt i henhold til beskæftigelsesgraden. 

Vi har samlet et overblik her over sammenhængen mellem pensionsord-
ninger og skolens forskellige medarbejdergrupper, hjemmelsgrundla-
get, beregningsgrundlag mv. 

Hent pensionsoversigt inkl. gruppeliv her 
 

Gruppeliv / Forsikring ved død, kritisk sygdom mv. 

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af gruppelivsaf-
tale 85034. Der indbetales separat til denne aftale, og indbetalingen 
fremgår af lønsedlerne. 

For de resterende medarbejdergrupper er spørgsmålet om gruppeliv 
reguleret i overenskomsterne. Dvs. uden overenskomst er der intet krav 
om forsikring ved død, kritisk sygdom mv. (gruppeliv). Her vil det blive 
et individuelt aftalegrundlag, der er det afgørende. LS anbefaler at man 
som skole søger at stille alle skolens medarbejdere så ens som muligt, 
mht. forsikring ved død og kritisk sygdom. 

Via pensionsindbetalingen, i henhold til de øvrige overenskomster, er 
de ansatte dækket af gruppelivsforsikring eller tilsvarende forsikring. 
Forsikringssummerne er ikke nødvendigvis de samme. 

Vi har samlet og opdateret et notat vedrørende gruppeliv. 

 
 
 

 

https://lilleskolerne.dk/om_os/repraesentantskab
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/overenskomster/paed_personale
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Pension/Oversigt%20over%20pensionsordninger%20LS%202022%20220519.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Gruppeliv/Notat%20gruppeliv%20hjemmeside%20LL%20220519(2).pdf
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TILSKUD TIL PERSONLIG ASSISTANCE FOR SKOLEÅRET 22/23 

En fri grundskole skal give personlig assistance til elever, der har behov for hjælp til at overvinde praktiske 
vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. 

Det kan for eksempel være, at en elev med cerebral parese har brug for hjælp til at få bøger op af tasken 
eller en elev, der har behov for hjælp til at komme på toilettet og få tøj af og på i gymnastiktimerne. 

Skolen kan få tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til det antal timer, hvor eleven modtager 
personlig assistance i forbindelse med undervisningen. 

Eleven kan også have behov for personlig assistance i aktiviteter, der ligger uden for undervisningen (fx i 
forbindelse med frikvarter eller SFO). Det kan der ikke bevilges særskilt tilskud til gennem staten. Skolen 
kan eventuelt ansøge hos kommunen. 

Læs mere om personlig assistance her – krav, dokumentation, udbetaling mv. 
 

Særligt om tilskud for skoleåret 2022/2023 

Fra mandag d. 23. maj 2022 er det muligt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets fagsystem SPS2005 at 
læse afgørelser vedrørende ansøgning om tilskud til personlig assistance for skoleåret 2022/2023. 

For det kommende skoleår imødekommer styrelsen de søgte ydelser med 100 procents tilskud. I skole-
året 2022/2023 er tilskuddet på 145 kr. pr. klokketime. 

Der er sendt orienteringsbreve ud til alle skoler, der har søgt om tilskud til personlig assistance i 22/23. 
Orienteringsbrevet indeholder link til vejledning til læsning af afgørelserne. 

 

FASTHOLDELSE AF LÆRERE 

Alt for mange uddannede lærere forlader deres job i skolen, og manglen på uddannede lærere i dele af 

Danmark udgør et stigende problem. Men skal vi dæmme op for den truende lærermangel, er det ikke 

nok at finde forklaringer på, hvorfor lærere forlader jobbet. Ny forskningsoversigt i e-bogsserien Pædago-

gisk indblik retter i stedet blikket mod, hvad der får lærere til at blive i lærerprofessionen. 

Tilgangen, her fra DPU Århus, er lærere i Folkeskolen, men her kan sagtens hentes inspiration til den ge-

nerelle problemstilling, som også kunne være relevant for en lilleskole. 

Læs mere, hent forskningsoversigt, og lyt til podcast 

 

ALLE BØRN CYKLER 

Cykelkampagnen (5.-18. september) er gratis at deltage i og henvender sig til alle klassetrin. Udover at 
børnene får en masse motion, så indeholder kampagnen undervisningsmaterialer herunder en skrædder-
syet indsats til udskolingen. Der er selvfølgelig også en konkurrence. 

Sidste frist for tilmelding er 26. august 

Se mere her 
 

 

https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/frie-grundskoler/personlig-assistance
https://dpu.au.dk/viden/paedagogiskindblik/laerere-der-bliver-i-professionen
https://www.alleboerncykler.dk/
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DEN NYE DIGITALE BOGFØRINGSLOV ER NU VEDTAGET 

Vi har tidligere kommenteret lovforslaget, og der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til den ende-
lige vedtagelse. Den nye bogføringslov træder i kraft d. 1. juli 2022, men de væsentlige bestemmelser 
om brug af digitale bogføringssystemer og kravene hertil indføres dog over en årrække for at sikre tid til 
at udarbejde de præcise krav til bogføringssystemerne og for at sikre udbyderne tid til at udvikle nødven-
dige nye funktioner. 

Kravet om digital bogføring og fx digital opbevaring af bilag, vil tidligst træde i kraft den 1. januar 2024. 
Således er der god tid til at undersøge, hvilke muligheder skolen har for at leve op til den nye lov. Til 
zoom-mødet for administrativt personale den 2. juni, får vi kort besøg af netop en udbyder af et system, 
som kan håndtere den digitale bilagsbehandling. 

De endelige regler, herunder ikrafttræden og de mere detaljerede regler til digital bogføring, kendes 
først, når Erhvervsstyrelsen offentliggør nærmere herom.  

 

PICKATALE – EN GRATIS LÆSEAPP 

Det er let at komme gang med Pickatales skole-app, og dermed få adgang til hundredevis af spændende 
bøger. Alle bøgerne tilbyder børnene oplæsningsfunktion, klikbart indhold, læseoversigt samt bøger fra 
de mest populære forlag som Disney, Egmont, Marvel, Star Wars, Smøflerne, HC. Andersen mfl.  

Pickatale Basic 

Lilleskolernes Sign-up side 

 

NY INDSATS TIL AT STYRKE ORDBLINDES LÆSNING OG STAVNING 

Vil din skole være med? 

Hvordan undervises og hjælpes elever med ordblindhed bedst muligt? I dette projekt afprøves trænings-
metoden Doolexia, som kombinerer viden om hjernen med digitale undervisningsstrategier for at styrke 
elevernes stavning og læsning. VIVE og Doolexia inviterer grundskoler, gerne fra hele Danmark, med i 
projektet. Det er gratis for skolerne at deltage, hvis skolen vil deltage i evalueringens dataindsamling.  

Læs mere her og se hvordan din skole kan deltage 

 

#FP-NYT NR. 10 (NYHEDSBREV OM FOLKESKOLENS PRØVER) 

#FPnyt nr. 10 om mundtlige prøver, endelige rettevejledninger, sygdom ved prøven og karakterer ved 
digitale selvrettende prøver. 

 

 

 

https://offers.pickatale.co.uk/da-dk/basic
https://offers.pickatale.co.uk/da-dk/sign-up-form-lilleskolerne
https://vive.peytzmail.com/c/txs/fvascl/ybtzhu/body/0417772896?t=https%3A%2F%2Fwww.vive.dk%2Fda%2Fundersoegelser%2Fevaluering-af-doolexia-en-digital-traeningsmetode-for-elever-med-ordblindhed-eller-fonetisk-usikkerhed-17632%2F
https://vive.peytzmail.com/c/txs/fvascl/ybtzhu/body/0417772896?t=https%3A%2F%2Fwww.vive.dk%2Fda%2Fundersoegelser%2Fevaluering-af-doolexia-en-digital-traeningsmetode-for-elever-med-ordblindhed-eller-fonetisk-usikkerhed-17632%2F
https://vive.peytzmail.com/c/txs/fvascl/ybtzhu/body/0417772896?t=https%3A%2F%2Fwww.vive.dk%2Fda%2Fundersoegelser%2Fevaluering-af-doolexia-en-digital-traeningsmetode-for-elever-med-ordblindhed-eller-fonetisk-usikkerhed-17632%2F
https://vive.peytzmail.com/c/txs/fvascl/ybtzhu/body/0417772896?t=https%3A%2F%2Fwww.vive.dk%2Fda%2Fundersoegelser%2Fevaluering-af-doolexia-en-digital-traeningsmetode-for-elever-med-ordblindhed-eller-fonetisk-usikkerhed-17632%2F
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/evaluering-af-doolexia-en-digital-traeningsmetode-for-elever-med-ordblindhed-eller-fonetisk-usikkerhed-17632/?utm_campaign=Forskellige%20st%C3%B8ttebehov%20til%20udsatte%20unge%20%7C%20F%C3%B8rste%20vidensindsamling%20fra%20videnscenter%20%7C%20Adoption%20som%20social%20indsats%20%7C%20Traumer%20for%20udsatte%20%7C%20VIVE%20med%20i%20ekspertudvalg%20%7C%20Ny%20l%C3%A6gelig%20ledelsesstruktur&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
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TEENAGEFORÆLDRE.DK – NY HJEMMESIDE 

Hjemmesiden sætter fokus på en lang række temaer, der fylder i teenagelivet og derfor også hos foræl-

dre, og siden giver gode råd og værktøjer til, hvordan forældre får en god relation og dialog med deres 

teenager. Overskrifterne på siden er 

- Familiens hverdag 

- Handling og dialog 

- Skærm, rus og hjerne 

Forældre har en stor betydning for deres teenagers sundhed og trivsel, og det er vigtigt, at man som for-

ældre involverer sig. Da teenageperioden kan være en turbulent tid, hvor de unge ofte søger efter at stå 

mere på egne ben, kan det som forælder være udfordrende at bevare en tæt relation og dialog med bar-

net. På siden kan du blive klogere på teenageres sundhed og trivsel og finde konkrete værktøjer til en 

god relation og dialog om de emner, der fylder i teenagelivet som fx alkohol og brug af digitale medier. 

Siden er en del af Sundhedsstyrelsens indsats rettet mod forældre. Indsatsen er inspireret af erfaringer fra 

Island, som peger på, at hvis man vil nedsætte de unges forbrug af rusmidler, skal man involvere foræl-

drene. 

Måske der på siden kan findes nogle afsæt for og/eller redskaber til dialogen mellem skole og hjem om 

livet som teenager og teenageforældre i relation til skolen. 

 

 

 

 

 

 

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.sst.dk/da/Teenageforaeldre
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

