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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 (Sj.) 
o 9. september (Jyl.) 
 
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 

Retningslinjer for afholdelse af arrangementer, herun-
der lejrskoler 

Det fremgår af de nye retningslinjer, gældende fra 25. maj 2021, at; 

”Sociale arrangementer med et primært socialt formål såsom fælles 
morgenmad, trivselsarrangementer mv. samt kolonier, lejrskoler og 
studieture bør afholdes klassevist og uden kontakt på tværs af stam-
klasser. Sociale arrangementer og lejrskoler m.v. bør desuden afhol-
des under hensyn til de gældende anbefalinger om test, god hygi-
ejne, afstand og at personer med symptomer på COVID-19 skal blive 
hjemme. Der følger derudover snarest specifikke retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen om afviklingen af arrangementer over flere dage 
med overnatning”. 

Vi afventer stadig de specifikke retningslinjer for afholdelse af lejrture – 
På et møde i Sektorpartnerskabet tidligere i dag blev det understre-
get, at de er lige på trapperne. Vi orienterer jer direkte, straks de er os 
i hænde. 

Hent seneste retningslinjer her 

I retningslinjerne anbefales det heller ikke længere at udskyde aktivite-
ter med et styringsmæssigt eller administrativt formål, såsom general-
forsamling, forældremøder, skole/hjem-samtaler, rundvisninger mv. 

Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning, 
herunder dimission og karamelkastning 

Fejringer af dimission, som forgår indendørs med siddende gæster, vil 
kunne gennemføres med op til 500 personer efter de gældende reg-
ler for det store forsamlingsforbud, der er gældende på uddannelses-
institutioner.  

For arrangementer på grundskoler følges anbefalingen om, at der for 
fremmøde/ophold på skolen er en kraftig opfordring til, at elever og 
besøgende har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 ti-
mer. 

Det fremgår af spørgsmål/svar hos UVM at skolerne gerne må holde 
den såkaldte "karameldag", så længe arrangementet afholdes klasse-
vist, og der er skærpet opmærksomhed på håndhygiejne. Afgangsele-
verne skal holde afstand til klasserne. 

Læs mere om de sundhedsfaglige retningslinjer, herunder rengøring, 
udskænkning og servering her 
 

Opdaterede retningslinjer for test 

Hent de opdaterede retningslinjer her 

Som bekendt er der på grundskoleområdet ikke krav om test, men en 
kraftig opfordring til at elever, der er fyldt 12 år, samt ansatte, besø-
gende og andre, bliver testet.  

file:///C:/Users/LARSLA~1/AppData/Local/Temp/210522-Generelle-retningslinjer-for-grundskoler-pr-25-maj-2021.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Covid%2019/210519-Retningslinjer-for-uddannelsesafslutning-og-studenterkoersel-til-offentliggoerelse%20(1).pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Covid%2019/210520-Testretningslinjer-gaeldende-fra-21-maj.pdf
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De tilsynsførendes mulighed for fysisk besøg på skolerne 

Med de nye retningslinjer fjernes også enhver usikkerhed om, hvorvidt de tilsynsførende kan komme fy-

sisk på skolen. Så længe retningslinjerne følges er der med andre ord ikke noget til hinder for, at der af-

lægges fysiske tilsynsbesøg på skolerne. Dette har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) hidtil 

ikke været helt skarpe på, og flere skoler og tilsynsførende har derfor selv arrangeret og indrettet sig. Den 

digitale tilsynserklæring skal indsendes via Tilsynsportalen hvert skoleår mellem den 1. maj og den 30. 

juni. Skolen skal efterfølgende uploade tilsynserklæringen og offentliggøre den på skolens hjemmeside.  

Prøveafholdelse, karakterer og Covid-19 situationer 

STUK modtager løbende spørgsmål om, hvad skoler skal gøre, hvis en elev er forhindret i at møde op til 

prøve på prøvedagen. 

Følgende spørgsmål er blandt andet besvaret her i PFnyt nr. 11 

Hvad skal skolens leder gøre, hvis skolen er nedlukket på prøvedagen? 

Hvad skal skolens leder gøre, hvis en elev er syg på prøvedagen? 

Hvad skal skolens leder gøre, hvis en elev er nær kontakt på prøvedagen? 

Hvad skal skolens leder gøre, hvis en elev udebliver fra prøven, og hvor det ikke skyldes sygdom? 

 

FÅ INSPIRATION TIL AT LØFTE ELEVERNES FAGLIGE UDVIKLING 

I forlængelse af den politiske ”aftale om styrket faglighed og trivsel” fra februar 2021, hvor der blev afsat 1 

mio. kr. til et inspirationskatalog, er et konsortium bestående af Rambøll, VIA University College og Kø-

benhavns Professionshøjskole nu kommet med deres bud på et inspirationsmateriale. 

Materialet indeholder forslag til fire konkrete indsatser, et prioriterings- og planlægningsredskab, som 

skoleledelsen kan bruge til at tilrettelægge disse indsatser, samt inspiration til lærere i form af didaktiske 

opmærksomhedspunkter og eksempler på anvendelse og konkrete redskaber til brug i undervisningen.  
Materialet tager sit afsæt i den danske folkeskole og omfatter inspiration til gennemførelse af fire kon-

krete indsatser; 

- Co-teaching 

- Makkerlæring 

- Undervisning i små grupper 

- Intensive læringsforløb 

Der er desuden udkommet en podcastserie med fire afsnit, som går tæt på en skole, der har erfaring med 

indsatserne. 

Se mere her 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4lbDMpeTwAhVcgP0HHcMuCRMQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Fudd%2Ffolke%2Fpdf21%2Fmaj%2F210521-fpnyt-nr-11-om-regler-ved-covid19-foranstaltninger-standpunktskarakterer-mundtlige-prver-ordb.pdf&usg=AOvVaw2CxcP4uWCbzMlpe1Wsy2Gs
https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/inspiration-til-fagligt-loeft?b=t5-t3834
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LB FONDEN STØTTER PROJEKTER PÅ UNDERVISNINGSOMRÅDET 

LB-Fonden (Lærerstandens Brandforsikring ) uddeler i år 1,2 mio. kr. til projekter på undervisningsområ-

det, der har fokus på verdensmål nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion). Projekterne skal bidrage til 

udvikling gennem pædagogik og læring. 

Fonden har åbnet for ansøgninger og lukker 1. september 2021. 

Læs om tildelingskriterier mv. her 

 

COPYDAN AVU-MEDIER 

Når man i undervisningen gør brug af medier, som er beskyttet af ophavsrettigheder, så skal man betale 

for det. Det kan være svært at holde styr på, hvad forskellige aftaler dækker, og hvilke aftaler man bør til-

slutte sig. 

Mange lilleskoler har indgået en aftale med Copydan AVU-medier om brug af audiovisuelt indhold i un-

dervisningen. Og det er med god grund, da tv, film, radio og digitalt indhold for længst er blevet en inte-

greret del af undervisningen. De aftaler, som skolerne får gennem Copydan AVU-medier, sikrer rettighe-

derne til at bruge indholdet. 

Vi har lavet et nyt overbliksnotat om brug af TV, internet, streaming og film. 

Se mere her 

 

WEBINAR – KORT OG GODT OM FLEKSJOB 

På 35 minutters webinar bliver du klædt på til at håndtere ansættelser af medarbejdere i fleksjob. Cabi 

gennemgår de væsentligste pointer i lovgivningen, og du får svar på ofte stillede spørgsmål. 

Mandag den 31. maj kl. 10-10.35 – Program og tilmelding 

 

HUSK I ØVRIGT 

- Temadage om arbejdsmiljø den 13. september og 25. oktober (se LS Aktuelt nr. 34) 
- Den statslige Kompetencefond, løbende afsøgninger (Se LS Aktuelt nr. 37) 
- Alle børn Cykler Kampagne sidste tilmelding 27. august 2021 

 

  

https://www.lbforeningen.dk/lb-fonden
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/AVU%20medier/Notat%20Copydan%20AVU%20medier%20LL%20210519.pdf
https://www.cabiweb.dk/netvaerk-arrangementer/webinar/kort-og-godt-om-fleksjob/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20210520_Glemte%20ordninger%20kan%20f%C3%A5%20flere%20med%20handicap%20i%20job&utm_campaign=Glemte%20ordninger%20kan%20f%C3%A5%20flere%20med%20handicap%20i%20job
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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Brug venligst 1 min. – Send fulde navn, mail og tlf. på bestyrelsesforpersonen 

Der er nogle ’huller’ i vores database over bestyrelsesforpersoner. Send derfor venligst en mail med info 

til; lars@lilleskolerne.dk, så vi kan få ajourført vores liste over bestyrelsesforpersoner og komme i kontakt 

med de rette. 

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  
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