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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  

−  10. august kl. 13 

−  7. september kl. 10 

−  5. oktober kl. 13 

−  2. november kl. 10 

−  7. december kl. 13 
For administrativt personale:  

−  1. september kl. 10 

−  3. november kl. 10 

−  1. december kl. 10 
For bestyrelse mv:  

− 23. august kl. 19.00 

− 26. oktober kl. 19.00 

− 30. november kl. 19.00 
 
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 
 
Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 

−  Afventer datoer 2023 
 

 
 
 

I ØNSKES EN GOD SOMMER 

Når man kigger ud ad vinduet, når man mærker den trykkende varme, 

og når man hører den velkendte hujen og piften fra lastbilerne med ny-

udklækkede studenter, så er der sommerstemning. Det snarlige skridt 

bliver forhåbentlig, at I selv træder ud i solskinnet og kan nyde en velfor-

tjent ferie. 

Her fra sekretariatet ønsker vi jer alle en rigtig god sommer. 

Der er kommet datoer i kalenderen for zoom-møder for henholdsvis le-

dere og administrativt personale. Vi starter op med lederzoom onsdag 

den 10. august, hvor vi samler op på sommerens begivenheder og ret-

ter blikket mod det nystartede skoleår. 

På sekretariatet holder vi også sommerferie, og vi holder lukket i uge 

28, 29 og 30. Uge 27 og 31 vil være delvist bemandet. I situationer af 

uopsættelig karakter kan I kontakte Sune via mobil/sms. 

 

KURSUS; ADMINISTRATIV PERSONALE 

Mandag den 26. sep. til tirsdag den 27. sep. 2022 

Kursusudvalget har igen i år sammensat et spændende program – og 

håbet er mange tilmeldinger som sidste år. Det bærende for punkterne i 

programmet er selvfølgelig det faglige, men der er som altid plads til et 

smil og plads til socialisering og netværk. 

Tilmeldingsfrist er fredag den 19. august. 

Hent invitation og program 

 

 

LILLESKOLENES PARLAMENT 

Torsdag den 6. okt. til fredag den 7. okt. 2022 

Efter to års udsættelser grundet corona er vi igen klar til at invitere til Lil-

leskolernes Parlament – et døgn hvor overbygningselever fra landets lil-

leskoler mødes og diskuterer, lærer om og forholder sig til demokrati, 

demokratiske processer og elevdemokrati. 

Til Lilleskolernes Parlament vil eleverne møde elever fra andre lilleskoler 

og sammen, med afsæt i deres og hinandens skolehverdag og –liv, få 

indblik i og lære om demokrati og demokratiske processer 

Tilmeldingsfrist er fredag den 16. september. 

Hent invitation og program 

 

https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Forside/Kursus%20adm%20pers%202022_invitation_23-06-22.pdf
https://lilleskolerne.dk/uploads/lilleskolerne2020_dk/files/Nye%20filer%20LS%202020/Forside/Lilleskolernes_Parlament_22_program.pdf
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LEDERTRÆF 2022 - 21-23. SEPTEMBER 

Invitationen til årets ledertræf er lige på trapperne. Vi forventer at udsende invitationen i løbet af denne 

uge. 

 

MENTORUDDANNELSE; TAG GODT IMOD SKOLENS NYE LÆRERE 

VIA University college har udviklet en mentoruddannelse der, lidt ligesom praktikvejlederuddannelsen, 

klæder en lærer på til at støtte op om de nye lærere og fungerer som mentor både i forhold til det per-

sonlige, sociale og faglige felt. 

Frie Skolers Lærerforening (FSL) udbyder den på andet år og har bedt skoleforeningerne om at rund-

sende nærværende ’reminder’, idet der er brug for flere tilmeldinger for at realisere kurset. Iflg. Frie Sko-

lers Lærerforening indikerede deltagernes evaluering sidst et stort udbytte såvel som begejstrede kursi-

ster. I kan orientere jer i tilbuddet og se om det er relevant for jer  her.  

Der er tilmeldingsfrist 25. august 2022 

 

NYHEDSBREV FRA FORDELINGSSEKRETARIATET 

Hent ServiceNyt nr. 6, 27. juni 2022, hvor du blandt andet kan læse om; 

- Kommende ansøgnings- og indsendelsesfrister 

- Orienteringsdage om tilskud til de frie grundskoler (31/8 Silkeborg, 1/9 og 5/9 i Slagelse) 

- Forældreansøgningssskema fripladstilskud 

- Befordring; Generelt og specielt til brobygning mv. 

- Udfasning af samtykkeerklæringer 

- Navneskift; ”Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever” 

 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

På sekretariatet holder vi også sommerferie, og vi holder lukket i uge 28, 29 og 30. Uge 27 og 31 vil være 

delvist bemandet. 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  
 

 

https://fsl.nemtilmeld.dk/1003/
https://www.fskr.dk/media/2kydqcdf/servicenyt-6-2022.pdf
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