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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 

 

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 
 

 

FRA HELE TIDEN NYE RESTRIKTIONER TIL LO-
KAL SKOLESTRATEGI FOR SMITTEHÅNDTE-
RING 

Det er halvandet år siden at Danmark lukkede ned, og hvor har der 
været brugt enorme resurser fra alle parter på at håndtere smitte i sko-
lehverdagen. 

Danmark er i øjeblikket ét af verdens mest ”åbne” lande, og vi er til-
bage hvor mulighederne for at lave skole igen er mangfoldige. Det 
står dog også klart at selvom vi er nået langt og mange er blevet vacci-
neret, så kan efteråret og vinteren stadig byde på overraskelse og ud-
fordringer; fx i form af nye smittebølger og/eller nye virusvarianter. 

Som et element i ”Rammeaftale om plan for genåbning fra marts 
2021” blev aftalepartierne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, 
der skulle give input til den langsigtede strategi for håndtering af co-
ronavirus. 

Rapporten er landet og er på langt over 100 sider, hvor der er meget 
som ikke umiddelbart er af direkte relevans for skoler, men den inde-
holder også områder, med klare opfordringer til, at vi som skoler med 
en vedholdende opmærksomhed kan fortsætte vores arbejde med at 
sørge for, at chancerne for nye nedlukninger og restriktioner bliver be-
grænset. 

Skoler er og vil fortsæt være en del af test-, isolation og smitteopspo-
ringsarbejdet. I LS kæmper vi for at dette arbejde bliver så smidigt 
som muligt – og kommer til at fylde så lidt som muligt. 

På skolerne er I blevet kastet ud i diverse smitteforebyggende foran-
staltninger, og det er her I fortsat kan gøre en forskel ved at bevare 
opmærksomheden på smittereducerende tiltag, hvor rengøring og 
udluftning er vigtige faktorer for at komme godt igennem efteråret. 
Har erfaringerne fra en lang Coronaperiode udmøntet sig i en ”ny nor-
mal” på skolerne? Hvad holder vi fast i og hvad giver vi slip på af hen-
syn til børn og voksne i og omkring skolen? 

Vi har ved flere lejligheder også berørt problemstillinger ved lejrskoler 
og studieture – og mens de indenlandske ture ikke burde give anled-
ning til større problemer, så vil udenlandske studieture formodentlig 
forsat give anledning til usikkerheder i en rum tid endnu. 

Der er meget vi ikke kan styre i ved en pandemi, men lad os sammen 
tage hånd om det vi kan. Input, frustrationer og perspektiver er altid 
velkomne – og er med til at kvalificere vores arbejde og dialog med 
myndighederne. 

 

 

https://fm.dk/media/25157/hverdag-med-oeget-beredskab_web.pdf
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OPFØLGNING FRA WORKSHOPS OM ARBEJDSTID FOR LÆRERNE 

Fra os her i sekretariatet skal lyde en stor tak for deltagende skolers aktive medvirken til at gøre vore to 

workshopdage om den nye arbejdstidsaftale på lærerområdet til inspirerende og udbytterige dage. Vi 

oplevede, at der blev lyttet og spurgt til indhold i aftalen og til hinanden, samt arbejdet ihærdigt og prø-

vende med netop samarbejdssporets processer og elementer med afsæt i den tilrettelagte case. Endvi-

dere fik vi også indtryk af, at der faktisk blev opnået indledende landvindinger i forhold til, hvordan man 

lokalt på den enkelte skole fremadrettet kan håndtere samarbejdet om tilrettelæggelse af lærernes ar-

bejdstid for skoleåret 2022/23 og i efterfølgende år.  

Der er nu etableret et indledende og godt billede af samarbejdssporets centrale elementer, og der er 

måske også sået en indledende inspiration – også på tværs af skoler – til, hvordan man får gode forløb og 

netop samarbejde mellem ledelse og (repræsentanter for) lærergruppen.  

Vi opfordrer til, at man på alle skoler er opmærksom på at få indledt processen hen over efteråret, herun-

der gensidigt få afstemt forventninger. Dette kan også involvere en afklaring af, om man ønsker at gen-

nemføre processen, som den er skitseret i aftalens §5, eller i stedet ønsker at tage afsæt i en lokal aftalt 

proces.  

Det har tidligere været berørt, at vi eventuelt kunne komme i en situation, hvor der skulle gennemføres en 

tredje workshop med samme opsætning som de gennemførte. Dette er der ikke basis for har vi i enighed 

med FSL konstateret, da tilslutningen til de gennemførte dage har været endog meget høj.  

I stedet tilbydes et mere begrænset møde med gennemgang og drøftelse af udfordringerne knyttet til 

samarbejdssporet med ledere fra skoler, som ikke kunne deltage i Århus eller Haslev. Et sådant arrange-

ment vil forventeligt blive gennemført her i sekretariatet mandag d. 1. november fra 14-16.30.  

Det er sekretariatets ambition over de kommende uger at opdatere vores hjemmeside med information 

om arbejdstidsaftalens indhold med enkelte værktøjer og overblik m.v. Hertil kommer, at vi har et ønske 

om senere at følge op på, hvordan tingene udvikler sig lokalt. Form, indhold og tidspunkt herfor er endnu 

uafklaret.  

Slutteligt skal lyde stor tak til Børnenes Friskole i Århus og Haslev Privatskole for at huse de to arrange-

menter. Det var på alle måde gode rammer for sådanne dage. 

 

LILLESKOLERNES PARLAMENT 2022 (3. – 4. marts i Kbh.) 

Så er vi igen klar til at slå dørene op for Lilleskolernes Parlament. Både i 2020 og i 2021 umuliggjorde CO-

VID-19 at vi kunne samle elevrødder fra landets lilleskoler til et fælles demokrati, men nu skal det være. 

Igen. JA. Vi skal se på det formelle demokrati – på skolerne og i samfundet – i lyset af de år der er gået 

med og under pandemien såvel som i lyset af aktuelle dagsordener.  

Som et led i planlægningen inviterer vi elevrødder til en konference om Lilleskolernes Parlament 2022 – så 

programmet får afsæt i indspark og dialog med de unge, der skal deltage og løfte Parlamentet. Konferen-

cen afholder vi via zoom den 27. oktober, kl. 14.30 – 16.00. Link sendes ud direkte til skolerne.  

Lilleskolernes Parlament 2022 løber af stablen i København den 3.-4. marts – live. Invitation og program 

sendes ud umiddelbart efter konferencen. 

Bemærk i øvrigt at datoen for Lilleskolernes Parlament 2022 er en anden end den der i foråret blev sendt 

ud med årskalenderen. 
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PRØVER – ÅRSPLAN OG FRISTER 

FP-nyt nr. 1 er udkommet, hvor du finder information om tilmelding til semesterprøver, øveprøver, prøve-

ansvarlig og nye prøvevejledninger. 

 

SKOLERNES SERIEFESTIVAL 

Festivalen er et gratis tilbud til udskolingsklasser, hvor man får mulighed for at fordybe sig i arbejdet med 

film og medier. 

”Alle unge har ret til at lære det grundlæggende filmhåndværk, så de får mulighed for at udtrykke sig 

med de medier, de selv er storforbrugere af.” 

Festivalen består af 3 dele; 

1) Kick-off event i Filmby Aarhus, tirsdag den 26/10 kl. 9-12 – Der kan deltages via livestream 

2) Undervisningsforløb i november, hvor skolerne selv tilrettelægger undervisningen ud fra med-

sendt undervisningsmateriale 

3) Konkurrence om at blive vinderen af Skolernes Filmfestival 2021 

Tilmelding efter først til mølle og senest den 1. oktober. 

Se mere her 

 

FOLKEMØDET OM UDDANNELSE 30 SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 

Uddannelsesdebatten sætter hvert år fokus på aktuelle dannelses- og uddannelsesspørgsmål. Skolebyen 

Nørre Nissum danner den historiske og autentiske ramme om det gratis folkemøde, der vægter folkeop-

lysning og demokratisk dannelse højt. 

Tema 2021: #læredygtig – uddannelse til bæredygtig fremtid 

Det er muligt at følge keynotes og udvalgte debatter online. 

 

SKOLEBYT 

Går I med overvejelser om skolebytte, så er I velkommen til at lave et opslag til LS Aktuelt – alternativt kan 

I selv tage lokalkontakt via vores oversigt over Lilleskolerne her. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/LarsLarsen/Downloads/210914-FPnyt-nr-1-om-tilmelding-af-semesterprver-veprver-prveansvarlig-prvevejledninger-og-rsplan-FI.pdf
https://thisaarhus.com/speaker/skolernes-seriefestival-2021/
https://uddannelsesdebatten.dk/
https://lilleskolerne.dk/lilleskoler_skoleliv/skoler_paa_liste
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HUSK I ØVRIGT 

- 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  
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