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

 
For administrativt personale:  
o Datoer for kommende 

skoleår følger 
 
For bestyrelse mv:  
o 25. august 
o 28. september 
o 26. oktober 
o 18. november 
o 8. december 

 
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 

Ny politisk aftale  

Som bekendt er der indgået en ny politisk aftale om udfasning af re-
striktion mv. fra 11. juni. Aftalen betyder at skolerne kan se frem til en 
mere normal hverdag fra i går den 14. juni. Restriktioner og anbefalin-
ger er fjernet, så det er nu igen tilladt at blande klasser og lave hold-
deling, som man ønsker – også ved sociale arrangementer. Følgende 
ophæves; 

- Krav om mundbind/visir 
- Anbefalinger om sociale arrangementer 
- Anbefalinger om afstand 

 
På grundskoleområdet skal fokus rettes mod efterlevelse af sundheds-
myndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygi-
ejne, rengøring og udluftning mv., som er beskrevet i denne vejled-
ning. 
 

Fejring af uddannelsesafslutning 

Alle aktiviteter på skoler og institutioner på Børne- og Undervisnings-
ministeriets områder er undtaget for Sundhedsstyrelsens generelle af-
standsanbefaling. Der er stadig en kraftig opfordring til test for alle på 
mindst 15 år. Arrangementer skal holdes inden for rammerne af det 
store forsamlingsforbud på 500 personer. 

Nye retningslinjer 

Vores hjemmeside er opdateret, og du finder de seneste retningslinjer 
her. 
 
 

 

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/covid19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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LØN OG SYGDOM I SOMMERFERIEN  

Løn i sommerferien 

De fleste fastansatte skal have normal månedsløn i sommerferien, men lønnen skal korrigeres hvis; 

- Den ansatte ikke har optjent feriedage svarende til feriedagene som afholdes. Fx vil en nyansat 

pr. 1. marts 2021 kun nå at optjene 6*2,08=12,48 feriedage (Ferieoptjeningsåret fra sep-aug). 

Hvis den ansatte afholder 18 feriedage i juli måned, skal vedkommende trækkes 5,52 dage i ju-

liløn samtidig med at der afholdes ferie på forskud. Hvis der også afholdes 2 feriedage i august, 

skal de også trækkes af augustlønnen. 

 

- Hvis den ansatte på ferietidspunktet har en anden beskæftigelsesgrad end på optjeningstids-

punktet. Er den ansatte fx gået fra 81% ansættelse til 100% ansættelse pr. 1/1-2021, har vedkom-

mende optjent 4*2,08=8,32 feriedage med 81% ansættelse og 8*2,08=16,64 feriedage med 

100% ansættelse. Hvis der er brugt 5 dage i efterårsferien 2020, så består sommerferien af 3,32 

dage med 81% ansættelse og 16,64 feriedage med 100% ansættelse. 

Sygdom i ferien 

Hvis en medarbejder er sygemeldt når ferien begynder, er medarbejderen berettiget til erstatningsferie. 

Det er en god idé at have kontakt til den sygemeldte i forhold til muligheden for at afvikle ferie i form af 

en ”teknisk raskmelding”. En teknisk raskmelding via jobcenter/kommune sikrer at den sygemeldte kan 

holde ferie i Danmark og udlandet, og efter endt ferie kan fortsætte sin sygemelding. 

Hvis sygdommen opstår under ferien, har den ansatte ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage på fe-

riedage. Retten til erstatningsferie indtræder fra den dag, hvor den ansatte sygemelder sig med lægelig 

dokumentation, som den ansatte selv betaler. 

Erstatningsferie skal om muligt varsles til afholdelse inden ferieårets afslutning den 31/12. 

 

HUSK 

Sygeprøver og indberetning af karakterer 

#FP nyt nr. 12; 

En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at 

aflægge en ny prøve snarest muligt. En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin maj/juni 

2021, i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september eller i prøveterminen 

december/januar. 

En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen december/januar. 

Elever som har været syge til skriftlige og mundtlige prøver, skal have ophøjet deres standpunktskarakte-

rer til prøvekarakterer. 

Tidligst den 14. juni og senest den 18. juni 2021 skal karakterer for de obligatoriske og øvrige prøver i 9. 

klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse være indberettet elektronisk. 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
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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 

Sommerferien nærmer sig og sekretariatet holder lukket i uge 28, 29 og 30. I situationer af uopsættelig 
karakter kan I kontakte Sune via mobil/sms. 
 
 

 
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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