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

 
For administrativt personale:  
o 3. juni, kl. 10 

 
For bestyrelse mv:  
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 

Politisk aftale om genåbning fra på fredag den 21. maj 

Størstedelen af Folketingets partier har natten til i dag indgået en af-

tale om yderligere genåbning fra og med den 21. maj. 

Særligt for os og vores område, så noterer partiernes sig iflg. aftalen, 

at;  

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de er ved at opdatere anbefalingerne 
for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver justeret i for-
hold til den gradvise genåbning. Der vil blive udstedt nye anbefalin-
ger, som muliggør afholdelse af arrangementer med overnatning, her-
under lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efter-
skoler mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenud-
dannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i det frivil-

lige idræts- og foreningsliv. 

Vi afventer snarlige møder i partnerskabet omkring genåbningen og 

de afledte anbefalinger og retningslinjer. Vi orienterer nærmere og di-

rekte til her, så snart vi ved mere. 

Derudover fremgår det bl.a. af aftalen, at: 

- Modellen for automatiske nedlukninger fortsat er gældende 

- Der genåbnes for sangaktiviteter på musikskoler.  

- Der nu bliver åbnet for 100% fysisk fremmøde på alle uddannelser – 

foreløbigt på samme vilkår som tidligere genåbning. 

Det er værd at bemærke at det foreløbigt kun er en politisk aftale – og 

at en forudsætning for lempelserne er en forlængelse/opdatering af 

gældende regler og lovgrundlag.  

Aftalepartierne er ydermere enige om, at der skal ske en ensretning 

og forsimpling af videreførte retningslinjer og restriktioner på tværs af 

alle områder, så der tilstræbes størst mulig gennemskuelighed i for-

hold til gældende restriktioner, ligesom der skal udarbejdes en plan 

for udfasning af restriktioner, herunder for en normalisering af forhol-

dene i daginstitutioner og skoler. Planen og de videreførte retningslin-

jer og restriktioner drøftes af partierne primo juni. 

Se hele aftalen her 

Få er samlet overblik på LS hjemmeside 

 
 
  

 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr.-21.-maj-2021.pdf
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/covid19
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NY OPDATERET VEJLEDNING OM SAMTYKKE 

Datatilsynet har opdateret deres vejledning til reglerne om samtykke som behandlingsgrundlag af per-

sondata. Samtykke fra den registrerede er et af flere ligestillede retlige grundlag, som den dataansvarlige 

kan bruge til at behandle personoplysninger. Formålet med vejledningen er at forklare, hvornår der fore-

ligger et gyldigt samtykke, og hvad der sker, hvis et samtykke trækkes tilbage. Vejledningen indeholder 

endvidere et afsnit om ”Børn og samtykke”. 

Hent vejledningen her 

 

 

På hvilket retsligt grundlag behandler I personoplysninger? 

Er et af de spørgsmål man som dataansvarlig bør stille sig selv. Datatilsynet har tidligere lavet et doku-

ment med 12 relevante spørgsmål, som man med fordel kan forholde sig til: 

Hent dokument 

Den grundlæggende hjemmel hos grundskolerne er en kontrakthjemmel og ikke en hjemmel via sam-

tykke. Behandlingen af personoplysninger om elever, forældre og ansatte er nødvendig af hensyn til op-

fyldelse af en aftale eller kontrakt, som den registrerede er part i. På en skole er det fx en aftale om opta-

gelse af en elev eller en ansættelseskontrakt og vilkårene herfor. Ved kontrakten eller aftalen skal der så-

ledes oplyses om hvilke data der behandles og til hvilket formål, hvornår de slettes mv., men det er ikke 

et samtykke, som kan trækkes tilbage. 

Samtykket til behandling af oplysninger skal indhentes, når der ikke findes anden lovhjemmel til skolens 

behandling af oplysninger, fx deling af billeder på hjemmeside. 

 

 

15 ANBEFALINGER TIL AT STYRKE UNGDOMSLIVET EFTER PANDEMI 

I marts nedsatte regeringen et hurtigt arbejdende ungdomspanel, som skulle se på, hvordan man kan 

rette op på mistrivsel og forbedre ungdomslivet efter Covid-19. Panelet skulle på halvanden måned udar-

bejde konkrete trivselsfremmende tiltag.  

Arbejdet har tydeliggjort, at det er umuligt at forholde sig til gruppen af børn og unge under ét. Nogle 

har sat pris på, at tempoet i det sociale liv blev skruet ned, andre har nydt muligheden for hjemmeunder-

visning, men for en stor gruppe børn og unge har restriktionerne og nedlukningerne imidlertid været ud-

fordrende psykisk, fysisk, socialt og fagligt. Det er denne gruppe af børn og unge, som vi med disse an-

befalinger har fokus på 

Se hele notatet og de 15 anbefalinger her 

 

 

 

https://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Persondata%20(GDPR)/12%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20som%20dataansvarlige.pdf
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210512-ungdomspanel-klar-med-15-anbefalinger-saadan-kan-ungdomslivet-styrkes-efter-pandemien
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ALLE BØRN CYKLER 

Er landets største børnemotionskampagne, hvor typisk over 100.000 skole-elever på klassebasis dyster 

om at cykle flest dage til skole. Med Alle Børn Cykler får skoler og lærere hjælp til at integrere cyklen i 

skolens hverdag og i undervisningen – både udendørs og indendørs. Med kampagnen får elever på alle 

klassetrin en mere fysisk aktiv og lærerig skoledag. 

- Tilmelding er åben og sidste frist for tilmelding er 27. august 2021 

- Kampagnen løber fra 6.-19. september 2021 

Se mere her 

 

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.alleboerncykler.dk/
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

