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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 

Sidste skoledag, sommerafslutning 

Dette er ikke en nyhed, blot en påmindelse. En sommerafslutning med 
forældrene nærmer sig, og meget kan lade sig gøre, så længe man 
har skærpet opmærksomhed på grundelementerne i forebyggelse af 
smittespredning; 

- Isolation af smittede 
- Reduktion af dråbesmitte 
- Reduktion af kontaktsmitte, håndhygiejne og rengøring 

Aktiviteter på skolerne er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle 
afstandsanbefaling, men man bør naturligvis tænke i et Corona-sikkert 
arrangement, hvor man så vidt muligt mødes udenfor og holder af-
stand så godt som muligt. Der er ingen krav om mundbind. 

Husk desuden, at der hverken inde eller ude må være flere end 500 
personer til stede på samme sted samtidig. Der stadig en kraftig op-
fordring til test for elever der er fyldt 12 år, samt til alle der besøger 
skolen. 
 

ARBEJDSTID OG OVERARBEJDE 

Et atypisk skoleår 20/21 går på hæld og planlægningen af det nye sko-
leår er i fuld gang. Ved afslutningen af et skoleår har den ansatte krav 
på en arbejdstidsopgørelse. Der er mange forskellige måder at leve 
op til kravet på, nogle har IT-systemer der er sat op til at kunne løse 
dette, andre klarer det manuelt evt. ud fra opgaveoversigten med sup-
plerende bemærkninger. Det væsentlige er at arbejdsgiver og ansatte 
er enige om hvad der timemæssigt har gået for sig det seneste sko-
leår. Det er en god idé at medarbejder og skole via underskrift erklæ-
rer enighed. 

Evt. overarbejde udbetales med tillæg på 50% eller overføres til af-
spadsering i det kommende skoleår – også med et tillæg på 50%. Det 
er ledelsen, der vælger om overarbejdet skal afspadseres eller udbe-
tales. For deltidsansatte betales ikke 50% i tillæg, med mindre at års-
normen for fuldtidsansatte overskrides. For deltidsansatte betales der-
imod pension af timerne op til fuldtidsnormen. Timelønnen opgøres 
som 1/1924 af årslønnen dog uden pensionsbidrag (såvel eget som 
arb. giver), engangsvederlag, særlig feriegodtgørelse og særlige ferie-
dage. 

Se mere om beregningsgrundlaget her 

Husk at den ansatte i god tid har krav på at kende sine opgaver og for-
ventede arbejdstid for det kommende skoleår. 

 

 

https://www.medst.dk/media/3370/vejledning-om-beregningsgrundlag-for-overarbejdsbetaling.pdf
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SORGORLOV 

Med CFU-forliget, som er udgangspunkt og ramme for de efterfølgende organisationsforhandlinger, blev 

det bestemt at udvide mulighederne for sorgorlov. Ved en ændring af barselsorloven har begge forældre 

nu ret til fravær og dagpenge i 26 uger fra barnets død, hvis barnet dør inden det 18. år. Ved overens-

komstforhandlingerne i 2021 er der i forlængelse heraf aftalt en lønret under hele sorgorloven til foræl-

dre, der mister et barn efter den 1. april 2021. Det er en forudsætning for retten til løn under sorgorlov, at 

arbejdsgiver kan få dagpengerefusion. 

Cirkulære om aftale om barsel 

 

UNDERVISNING 

Teknologi og bevægelse - en skolekonkurrence 

ultra:bit, som projektet hedder, har til formål at få børn til at være kreative skabere med teknologi samti-

dig med, at de tager kritisk stilling til teknologien omkring dem. I innovationskonkurrencen udvikler ele-

verne bevægelsesaktiviteterne i samspil med teknologien. 

Konkurrencen er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og læringsindsatsen ultra:bit, som DR står bag i 

samarbejde med Astra og CFU og støttet af Industriens Fond. 

Læs mere 

Skolelederen kan tilmelde skolens 4. - 8. klasser senest d. 13. august 2021 HER.  

De færdige bevægelsesaktiviteter skal afleveres til konkurrencen senest d. 15. oktober 2021. 

 

HUSK 

Deadline indberetning praktisk/musisk valgfagsprøve 8. kl. 

Prøvekarakter, som er erstattet af årskarakter, skal senest være indberettet i morgen onsdag den 23. juni. 

 

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 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9344
https://www.dr.dk/om-dr/ultrabit/boern-skal-give-kammeraterne-sved-paa-panden-med-teknologi
https://ultrabit.nemtilmeld.dk/56/
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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Skoleårets sidste Zoom-konference for ledere i morgen, onsdag den 23. juni kl. 13.00. 

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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