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Fra kalenderen 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 23. juni, kl. 13.00 

 
For administrativt personale:  
o XXX 

 
For bestyrelse mv:  
o XXX 

 
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 
 
Workshops om lærerar-
bejdstid 
o 15. september (Jyl.) 
o 16. september (Sj.) 
 
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 

Midler til trivselsfremmende aktiviteter i skole og SFO 

I sidste uges nr. af LS-Aktuelt omtalte vi den nye politiske aftale om 
yderligere midler til fagligt løft 2021 i skoledelen. 

Nu er der også indgået en aftale om en sommer- og erhvervspakke, 
hvor der afsættes 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole og 
SFO. Af de 41 mio. kr. fordeles 9 mio. kr. til frie grundskoler, eftersko-
ler og frie fagskoler. Som eksempler på aktiviteter nævnes lejrskoler, 
ekskursioner mv., og det er op til skolerne selv af beslutte hvorledes 
midlerne anvendes. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn 
til, at elever med særlige behov kan deltage – og aktiviteterne kan or-
ganiseres på tværs af skole og fritidstilbud og kan med fordel ske i 
samarbejde med eksterne aktører og organisationer. 

Midlerne udmøntes af Børne- og Undervisningsministeriet efter 
samme udmøntningsmodel som anvendes til fordeling af tilskud til 
grundskolerne i regi af den indgåede aftale om fagligt efterslæb. Mid-
lerne vil kunne anvendes til udgangen af 2021. 

Læs nyheden hos UVM her 
 

WORKSHOP: ARBEJDSTIDSAFTALEN FOR LÆ-
RERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 

I samarbejde med FSL har Lilleskolerne i uge 22 udsendt invitation til 
to workshopdage (i Jylland 15. september og på Sjælland 16. septem-
ber), hvor temaet er skolernes forestående opgaver med egen imple-
mentering af den nye arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasse-
ledere.  

I invitationen, som er rettet både imod skolens ledelse og tillidsrepræ-
sentant for lærerpersonalet, anføres det, at parternes hensigt er at 
gennemføre en dag med fokus på aftalens nye krav, regler og mulig-
heder for lokalt arbejde med arbejdstidsaftalen. Det er ambitionen 
med workshopdagenes indhold og arbejdsform at medvirke til at 
”sparke” gang i en lokal proces på skolerne; en proces baseret på fæl-
les forståelser og referencer til, hvordan man på egen skole kan ar-
bejde med arbejdstid. 

Seminardagene vil indeholde en blanding af oplæg og workshops 
med drøftelser mellem ledere og tillidsrepræsentanter hver for sig og 
i en fælles setting. Inspiration og idé-udveksling vil være i fokus.   
Vi håber, at I har lyst til at deltage og reserverer dagene. Der udsen-
des senere detaljeret program inkl. lokaliteter for afvikling samt tilmel-
dingsblanket til dagene.  

Den udsendte invitation til lilleskolerne kan læses her: Link til invitation 
til workshops 

 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210604-41-mio--kr--til-at-fremme-trivslen-hos-til-boern-og-unge
https://lilleskolerne.dk/kurser_mv/for_ledere/workshops_om_arbejdstid
https://lilleskolerne.dk/kurser_mv/for_ledere/workshops_om_arbejdstid
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Andre orienteringsmøder om den nye lærerarbejdstidsaftale 

Som en appetizer til Lilleskolernes og Frie Skolers lærerforenings egne workshopdage, kan skoleleder og 

tillidsrepræsentant forud deltage i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, LC og CO10’s orienterings-

møder om den nye lærerarbejdstidsaftale. 

Orienteringsmøderne afvikles via Teams som to-timers arrangementer i juni og august måned . 

På dette link kan skolen tilmelde sig ved ét af de i alt fire arrangementer rettet imod de frie grundskoler.  

 

UNDERVISNINGSFORLØB OM KLIMA, ENERGI OG BÆREDYGTIGHED 

”Verden Er Vores” er et nyt undervisningsforløb, der udspringer af klimadebatten. Det nye undervisnings-

materiale henvender sig til udskolingen og består af fire forskellige spor, hvor eleverne kan lære ved at 

eksperimentere, udvikle og debattere. Materialet er gratis og indeholder videoer, arbejdsopgaver, for-

søgsvejledninger og lærervejledninger. 

Se mere her 

 

REELLE EJERE 

HUSK – når der sker ændringer i skolens bestyrelse, skal Registret for Reelle Ejere på VIRK.dk opdateres. 

Den 10.01.2020 blev hvidvaskningsloven skærpet. Den seneste skærpelse pålægger selvejende institutio-

ner, herunder også frie grundskoler som lilleskolerne, en årlig undersøgelsespligt. Den årlige undersø-

gelsespligt omfatter, at bestyrelsen én gang årlig skal kontrollere, om registreringen af reelle ejere hos 

Erhvervsstyrelsen fremgår korrekt – dvs. er i overensstemmelse med skolens bestyrelse.  

 

FINANSIEL STRATEGI 

Der er ikke et lovgivningsmæssigt krav om, at de frie grundskoler har en finansiel strategi. Men hvis sko-

lerne ikke har en finansiel strategi, skal revisorerne anbefale, at skolen udarbejder en finansiel strategi.  

Dette kan lyde dramatisk, men det er for så vidt til at håndtere, hvis man går systematisk til værks. En fi-

nansiel strategi kan således indeholde (inspireret af Revisionsfirmaet Beierholm):  

✓ Budget herunder likviditetsbudget  

o Har skolen likviditet til betaling af afdrag på lån på både kort og lang sigt?  

o Har skolen en kassekredit til dækning af udsving i likviditetsbehovet?  

✓ Finansiering på kort/lang sigt  

o Overvejelser omkring omprioritering af skolens låntagning – realkredit og banklån 

o Lavere rente / negativ rente / bidragsprocent  

✓ Finansiering af indefrysning af feriepenge i forbindelse med ny ferielov 

o Indbetaling nu  

o Delvis indbetaling  

✓ Behov for kassekredit til dækning af fluktuationer  

✓ Likviditetsbehov  

o Råderum 

 

https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/overenskomstforhandlinger/implementering-af-laererarbejdstidsaftalen/
https://verdenervores.dk/
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✓ Placering af overskydende likviditet  

o Indeståender (Negative renter)  

o Investeringer  

Skolen bør medtage udarbejdelse og opdatering af skolens finansielle strategi som et punkt i bestyrel-

sens årshjul; eksempelvis i tilknytning til udarbejdelse/drøftelse/beslutning af kommende års budgetter. 

Herigennem øges kvaliteten af budgetarbejdet, og det medvirker at imødegå ubehagelige overraskelser 

i forhold til skolens samlede økonomiske situation. 

Det kan være en rigtig god idé at tale mere om ovenstående med skolens revisor. 

 

 

HUSK I ØVRIGT 

- LB-fonden støtter projekter på undervisningsområdet, frist 1/9-21  (se LS Aktuelt nr. 39) 
- 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 

 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

- Vi sender snarest opkrævning ud for Koda/Gramex for kalenderåret 2021. Taksten er reduceret 
pga. Covid-19. Se mere her 

 
 

 
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://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/administration_i_oevrigt/kodagramex_og_visda
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

