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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  
- 6. oktober kl. 10 
- 3. november kl. 13 
- 1. december kl. 10 
For administrativt personale:  
- 7. oktober kl. 13 
- 4. november kl. 10 
- 2. december kl. 13 
For bestyrelse mv:  
- 28. september 
- 26. oktober 
- 18. november 
- 8. december 

Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 

- 7. september (Sj.) 
- 9. september (Jyl.) 

Workshops om lærerar-
bejdstid 

- 15. september (Jyl.) 
- 16. september (Sj.) 

Ledertræf 2021 

- 22.-24. september 

Netværksdøgn for admini-
strativt personale 

- 29.-30. september 

Lederiet 2021 

- 27. oktober og 30. nov. 

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  

Med gårsdagens nye retningslinjer blev det afklaret, at nære kontakter 
pr. 6. september ikke længere hjemsendes, medmindre de er testet 
positive eller har symptomer. Det er højt prioriteret at skoledagen kan 
fortsætte næsten som normalt, selvom der konstateres en smittet i 
klassen. Ved et smittetilfælde i klassen anses alle i klassen nu per defi-
nition som nære kontakter, dvs. alle opfordres til pcr-test på 4. og 6. 
dagen, og dem som ikke er vaccineret opfordres yderligere til en test 
hurtigst muligt (i skolen eller umiddelbart efter skole).  

I lyset af ministerens udmeldinger i medierne i går, er det måske værd 
at nævne, som det fremgår af vejledningen for smittehåndtering, at: 
Børn som er i skole, når de får at vide, de er nær kontakt, og som ikke har mu-
lighed for test på skolen, kan afvente med test til efter endt skoledag…Det an-
befales, at der for alle er ekstra opmærksomhed på de smitteforebyggende råd, 
mens børnene afventer foretagelse af test samt svar på test (stk. 3.2.2., s. 9).  
 
Sundhedsstyrelsens generelle råd er som bekendt:  
- bliv vaccineret 
- blive hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 
- Luft ud, gør rent og vask hænder 
 
Det er stadig kommunerne der skal stille test ’tilstrækkelig testkapaci-
tet’ til rådighed – enten på eller i umiddelbar nærhed af skolerne.  

Elever i 8.-10. klasse og ansatte kan tilbydes test i form af selvpodning 
under supervision. Elever fra 9-11 år opfordres til at blive testet en 
gang om ugen. Disse elever skal tilbydes test som assisteret podning 
(dvs. foretaget af testpersonale).  

Med bestemmelsen om at Covid-19 ikke længere er at betragte som 
”samfundskritisk sygdom” er der ikke længere hjemmel til, at skoler 
kan afvise at modtage børn/elever, der er nære kontakter. Skoler kan 
dog afvise at modtage børn med symptomer på Covid-19 med hjem-
mel i bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i 
skoler og daginstitutioner. 

Husk at der som udgangspunkt kræves samtykke fra forældre, når bør-
nene er under 15 år. Se mere: Generelle retningslinjer samt retnings-
linjer for test 

Retningslinjer og vejledninger ændres løbende, og vores hjemmeside 
er altid opdateret med de seneste udgaver.  

 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/77
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/77
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/covid19
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WORKSHOP ARBEJDSTIDSAFALE FOR LÆRERE, 15. OG 16. SEP. 

Der erindres om de to workshops for skoleledelser og TR om den nye arbejdstidsaftale på lærerområdet, 

som afvikles onsdag d. 15. september på Børnenes Friskole i Århus og torsdag d. 16. september på Has-

lev Privatskole.  

På vores hjemmeside kan du under kalender finde program og tilmeldingsinformation.  

Vi har modtaget mange tilmeldinger, men der er også skoler, vi ikke har hørt fra endnu. Hvis I fortsat øn-

sker at tilmelde jer, kan det gøres på mail til niels@lilleskolerne.dk senest torsdag i denne uge. Anfør i til-

meldingen navne og funktioner på deltagerne fra skolen. 

 

SYGEDAGPENGE, GRAVIDITET OG COVID-19 

I Seneste LS-Aktuelt nr. 4 henviste vi til den nye lovbekendtgørelse på sygedagpengeområdet, hvor det 

blandt andet fremgår at de midlertidige regler jf. §§43 a og 53 b, om udvidet ret for arbejdsgiver til syge-

dagpenge som følge af Covid-19, er ophævet den 1. juli. Dvs. fra 1. juli 2021 udbetales refusion til ar-

bejdsgiver efter de almindelige regler. 

Den midlertidige ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko 

ved smitte med Covid-19, er dog gældende til 31. august 2021. Ifølge Sundhedsstyrelsen betragtes gra-

vide generelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip. 

For ret til sygedagpengerefusion efter sygedagpengeloven for personer i øget risiko kræves lægelig do-

kumentation, samt at arbejdsgiveren erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre 

lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 

ANSÆTTELSESRET; ARBEJDSGIVER BERETTIGET TIL AT STOPPE LØN 

OG BORTVISE MEDARBEJDER 

Højesteret har afgjort, at en arbejdsgiver var berettiget til at tilbageholde løn og efterfølgende bortvise en 

medarbejder, der nægtede at deltage i en samtale med henblik på at udarbejde en mulighedserklæring. 

Ifølge Højesteret var udeblivelse fra samtalen grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og arbejdsgi-

verens iværksatte reaktioner var derfor berettigede.  

Læs mere her 

 

 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/forside
mailto:niels@lilleskolerne.dk
https://www.horten.dk/nyhedsliste/2021/august/arbejdsgiver-berettiget-til-at-stoppe-lon-og-bortvise-medarbejder
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KONKURRENCE I SKOLENS FAG 

DM i Fagene er Danmarks største konkurrence i skolens fag for 7., 8. og 9. klasse. Opgaverne i DM i Fa-

gene er case-baserede og er udarbejdet i tæt samarbejde med rigtige virksomheder. Konkurrencen har 

til formål at styrke elevernes evne til at koble skolens fag med virkelighedens arbejdsmarked. I år er der 

dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk, biologi og historie på programmet. Typisk deltager en hel 

klasse på samme tid, men man kan også selv logge ind og gå i gang. 

Den indledende runde er i gang. 

Læs mere her 

 

PRIS FOR DANNET DIGITAL KOMMUNIKATION 

Severin-prisen er frie skolers pris for godt og dannet indhold til internettet. 2021-temaet er ”oplysning” og 

fokuserer i år udelukkende på skolernes brug af sociale medier, herunder spørgsmålet; 

Hvordan understøtter skolerne livsoplysning og dannelse med deres brug af sociale medier? 

Indstillingen er åben for alle fra 1. september til og med onsdag den 29. september 2021. 

Læs mere her 

 

HUSK I ØVRIGT 

- Ny løntabel gældende fra oktober – Bliver lagt på hjemmeside denne uge 

- 15. september; Indberetning af ansøgning om fripladstilskud 

- 8. oktober; Webinar om skærpet underretningspligt (se LS Aktuelt nr. 35) 

- 13. september og 25. oktober; Temadage om arbejdsmiljø (se LS Aktuelt nr. 34) 
- Den statslige Kompetencefond, løbende afsøgninger (Se LS Aktuelt nr. 37) 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 

 
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://dmifagene.dk/deltag-her/
https://vostok.dk/severin-prisen
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

