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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:  
- 26. oktober 
- 18. november 
- 8. december 

 

Ledertræf 2021 
Afviklet 

- 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 
 

 
STUDIETURE OG VACCINEKRAV 

Der har hersket uklarhed om og i givet fald hvornår en skole kan stille 
krav om vaccination ved studieture. Vi har taget kontakt til ministeriet 
og spurgt efter afklaring. 

STUK har i et svar bekræftet, at en skole ikke må stille krav om, at ele-
ver er vaccinerede mod COVID-19 for at deltage i undervisningen, og 
studieture betragtes som del af undervisningen. Derfor må en skole 
ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19 for at 
kunne deltage i studieture.  

En fri grundskole må dog selv bestemme, hvor skolens studieture går 
til og må derfor gerne vælge at tage på studietur til en destination, 
hvor der er myndighedskrav om vaccination for at rejse ind i landet. 
Såfremt en skole planlægger at tage på studietur til et sted, hvor der 
er myndighedskrav om vaccination for at kunne indrejse i landet, vil 
kun de vaccinerede elever have mulighed for at deltage i studieturen. 
I denne situation stilles indirekte krav om vaccination mod COVID-19, 
såfremt eleverne skal kunne deltage i rejsen til den pågældende desti-
nation. 

Det er således kun ved direkte myndighedskrav ved indrejse, at en 
skole kan kræve vaccination ved deltagelse. Det er således ikke nok, at 
de påtænkte aktiviteter på studieturen stiller krav om vaccination. 

Hverken de ikke-vaccinerede elever eller andre vil kunne kræve, at stu-
dieturen henlægges til et land uden myndighedskrav om vaccination i 
forbindelse med indrejse. Det vil dog være oplagt, hvis skolen nøje 
overvejer valget af destination og drøfter det med forældrene til de 
elever, der skal på studietur. Opdaterede spørgsmål/svar hos UVM her  
 
 

LØNPOLITIK OG LØNDANNELSE 

I disse måneder af året er der på flere skoler ved at blive gennemført 
lokale drøftelser om lokale løntillæg til de ansatte. Sådanne drøftelser 
kan både vedrøre skolens ansatte i det hele taget, ligesom skolens le-
delser naturligvis også kan have drøftelser med bestyrelsen om egen 
løndannelse.  

Sekretariatet har i tilknytning til den lokale løndannelse udarbejdet et 
notat med inspiration til, hvordan man kan udforme en lønpolitik på 
skolen, henholdsvis gennemføre lokale lønforhandlinger. Ligeledes er 
der udarbejdet et notat vedrørende inspiration til ledernes ditto løn-
forhandlinger i forhold til egen løn.  
Du kan finde notaterne her: 
 

• Inspirationsnotat til brug for skolens lønpolitik og lønforhand-
linger - alle ansatte og ledelse 

 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/loenpolitik
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/loenpolitik
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NYE OVERENSKOMSTER 

De indgåede overenskomster, som er relevante for de frie grundskolers område, er nu ved at være klar i 

endeligt format. Når overenskomsterne ligger i deres endelige udgave, vil de over de kommende uger 

blive lagt på vores hjemmeside.  

I denne uge har vi dels uploadet: 

• Overenskomst for ledere ved frie grundskoler og 

• Overenskomst for pædagogisk personale ved frie grundskoler 

Førstnævnte er efter aftale mellem skoleforeningerne og lederne ikke blevet trykt og vil derfor alene være 

tilgængelig på lilleskolernes hjemmeside.  

Sidstnævnte er blevet trykt og er udsendt direkte fra trykkeriet med et følgebrev til skolerne, som har teg-

net overenskomstaftale med BUPL. Er jeres skole én af de få skoler, som ikke har tegnet en sådan over-

enskomst med BUPL, er der på samme side anvisninger på, hvordan dette kan gøres. 

De resterende overenskomster forventes snarligst placeret på vores hjemmeside, ligesom disse også ud-

sendes. 

 

FORDELINGSSEKRETARIATET, TILSKUD OG FRISTER 

Der er væsentlige frister at overholde den kommende tid bl.a. mht. indsendelse af ledelseserklæring til 

befordring 20/21, ledelseserklæring vedr. Covid-19 fripladstilskud, ansøgning om befordring 21/22. An-

søgningsprocedurer er beskrevet i ServiceNyt. 

Vikartilskudsreglerne vedrørende Covid-19 er også ændret i takt med at lovgivningen er ændret. 

Fordelingssekretariatet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder orienteringsdag om tilskud til 

frie grundskoler den 3. november på Scandic i Silkeborg og den 8. november på Comwell i Køge. Dagen 

henvender sig primært til nye medarbejdere i skolernes administration, men alle er velkomne. Se mere i 

ServiceNyt 8 – 21. 

 

ARBEJDSMILJØLOV OG KEMIKALIER I SKOLEN 

Skolelederen har mange ansvarsområder herunder ansvar for arbejdet med farlige stoffer og materialer 

på skolen. Har du brug for mere viden eller bare at få genopfrisket reglerne, så tilbyder Glaesel Manage-

ment et gratis webinar onsdag den 6. oktober kl. 14. Varighed 45 min. 

Tilmelding her 

 

 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/overenskomster/ledere
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/overenskomster/paed_personale
https://www.fskr.dk/media/151274/servicenyt_8_2021.pdf
https://www.glaesel-hseq.dk/kurser/webinar-for-skoleledere.aspx
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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. 

 

HUSK I ØVRIGT 

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

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

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

Ledertræf 2021 – tak for endnu en god, givende og stor oplevelse 
Tusinde tak for årets Ledertræf som blev afholdt i sidste uge – fra onsdag den 22. til fredag den 24. sep-

tember. Under temaet, Ledelse til alle tider, var vi både i helikopteren og se på politikskabelse, viden og 

kategorier og djævlen i detaljen. Vi var også helt tæt på og vende praksis, erfaringerne med corona og 

vores vovemod, udsyn og forestillingsevne. Poul Nesgaard kom også forbi og der blev også tid til sno-

brød og fællessang. I næste udgave af Lilleskolen kan I læse en længere opsamling. For nu skal blot lyde, 

at det var så skønt igen at kunne ses og sammen diskutere og reflektere over det at lave lilleskole.    

 

Udsættelse af Intromøde for nye medarbejdere 
Vi har udsat de planlagte Intromøder for nye medarbejdere til senere på skoleåret. Årsagen er, at vi fra 

flere skoler har fået indtryk af og konkrete henvendelser om, at ankomsten tilbage til en hverdag med an-

dre (/færre?) coronarestriktioner har skubbet til kalenderne og opgaverne, mv. Vi vender tilbage med en 

ny dato, når vi er kommet længere ind i skoleåret. 

 

 
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://lilleskolerne.dk/lilleskoler_skoleliv/skoler_paa_liste
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

