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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 

 

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 
 

Lilleskolernes Parlament 

- 3.-4. marts 

 

Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 

- 22.-23. april 
 
Ledertræf 2022 
- 21.-23. september 

 

NY ARBEJDSTIDSAFTALE FOR LÆRERE OG 
BØRNEHAVEKLASSELEDERE 

I september gennemførte Lilleskolernes Sammenslutning i samar-
bejde med FSL to workshops om den nye arbejdstidsaftale for lærere 
og børnehaveklasseledere, som blev forhandlet på plads i januar må-
ned, og som gradvist træder i kraft frem imod skoleåret 2022/23.  

I forbindelse med de gennemførte workshops blev der præsenteret 
og uddelt forskelligt trykt materiale i form af skemaer og oversigter. Så 
deltagerne kunne lade sig inspirere, og så man havde konkrete skabe-
loner og paradigmer, der kunne anvendes i arbejdet.  

Til inspiration er disse materialer nu uploadet på vores hjemmeside og 
kan findes her; 

Workshop om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved 
frie grundskoler. 

Det er vores håb, at skoler, som ikke kunne deltage i de to workshops, 
vil kunne finde inspiration her.  

Der skal slutteligt understreges, at det fortsat er muligt for interesse-
rede ledere fra skoler, som ikke havde mulighed for at medvirke de to 
dage grundet andre aktiviteter, at deltage i et mere begrænset arran-
gement med gennemgang af arbejdstidsaftalen og udfordringerne 
knyttet hertil, som vi omtalte i LS Aktuelt nr. 38. Dette arrangement af-
vikles mandag d. 1. november fra 14 – 16.30 på sekretariatet i Schiller-
huset i København.  
 
Forudgående tilmelding vil være nødvendig, så vi har overblik 
over interessen.  

Sende en mail til niels@lilleskolerne.dk 

 

 

https://lilleskolerne.dk/kurser_mv/for_ledere/workshops_om_arbejdstid
https://lilleskolerne.dk/kurser_mv/for_ledere/workshops_om_arbejdstid
mailto:niels@lilleskolerne.dk
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VIKARER I UNDERVISNINGEN 

Vikarer bruges flittigt i skolernes undervisning, men det er lidt forskelligt hvorledes aftalerne med vika-

rerne håndteres. 

Hvornår skal en vikar skal have månedsløn og ikke timeløn?  

I overenskomstens kapitel 7 (OK 18-21) står følgende; 

§25; Som timelønnet kan ansættes personer, der ikke antages med henblik på en varig beskæftigelse, 

men som vikarer i forbindelse med sygdom, andet fravær og lignende eller anden beskæftigelse, hvis 

den ansatte ikke er sammenlignelig med en fuldtids- eller tidsubegrænset ansat, eller hvis dette er be-

grundet i objektive forhold. 

Stk. 2; Efter 3 måneders beskæftigelse, overgår den ansatte til månedsløn, jf. dog stk. 3 

Stk 3; … Ved Frie grundskoler kan ansættes timelønnede lærere til mere end 3 måneders beskæftigelse, 

hvis det årlige arbejdstimetal ikke overstiger 180 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis an-

sættelsesperioden er kortere end 1 år. 

Ved tolkning og forståelse af §25 bør skelnes mellem vikarer med faste aftaler og løse vikarer. Hvis der 

laves en fast aftale med en vikar om fx at vikariere over 6 måneder, så skal det sagligt vurderes at timetal-

let samlet set ikke kommer til at overstige 90 timer, da timetallet nedsættes forholdsmæssigt. Dvs. her vil 

der som oftest skulle laves en ansættelse med månedsløn. 

Løse vikarer eller tilkaldevikarer, som ringes op for at skulle varetage pludselig opstået sygdom, kan godt 

have perioder med højere timetal, som samlet set overstiger de 180 timer årligt. Det er begrundet i et ob-

jektivt forhold, at skolen ikke kender til akut opstået sygdom. Tilkaldevikaren er i princippet opsagt hver 

dag – og tilkaldevikaren aflønnes som oftest på timebasis. 

 

 

PERSONER I ØGET RISIKO (HERUNDER GRAVIDE) 

Sundhedsstyrelsen har den 29. september offentliggjort en opdateret version af pjecen ”Gode råd til dig, 

der er i øget risiko”. Pjecen indeholder bl.a. anbefalinger til personale og arbejdsgivere om fx indretnin-

gen af arbejdspladsen, hvis en medarbejder er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Den 

mest centrale ændring i pjecen er, at Sundhedsstyrelsen ikke længere anbefaler en generel omplacering 

af personer i øget risiko (herunder gravide) i dagtilbud mv. med 0-6 årige børn. Der er ikke foretaget no-

gen væsentlige ændringer i anbefalingerne med relevans for grundskoleområdet.   

Hent pjecen her 

 

 

 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece-Gode-raad-til-dig-i-oeget-risiko


LS Aktuelt 
Nr. 9, uge 40 21/22 
 

 
 Nyhedsbrev 

Lilleskolernes Sammenslutning 

 

Udgiver:        Lilleskolernes Sammenslutning, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N 
Redaktion:    Lars Larsen, Niels Strunge, Sune Jon Hansen (ansvarshavende) 

Side 3 af 3 

 

NYT PERSONALE I LEDELSEN ELLER PÅ KONTORET 

Vi forsøger på bedste vis i sekretariatet at målrette vores nyheder og generelle informationer. Vi ajourfø-

rer blandt andet en database med oversigt over mailadresser på; 

 

- Skolens hovedmail (administrationen) 

- Skoleleder 

- Bestyrelses-forperson 

Herudover noterer vi efter anmodning mailadresser på fx viceskoleleder og administrativt personale, som 

ønsker at modtage LS Aktuelt o.l. Hvis I har nye i ledelsen eller på kontoret i øvrigt, så modtager vi gerne 

information herom på sekretariatet hos; lars@lilleskolerne.dk 

 

HUSK I ØVRIGT 

- Ny løntabel gældende fra 1. oktober 2021 – se mere 

- 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 

Reception Peter Højgaard Pedersen 

Fredag eftermiddag den 12. november afholder vi reception for og siger tak til Peter Højgaard Pedersen 

for hans store indsats for lilleskolerne – og de frie grundskoler. Receptionen vi blive afholdt på Den lille 

Skole på Gammelmosevej. Invitationen er lige på trapperne og sendes direkte til medlemsskolernes le-

delse, samarbejdspartnere, mv.  

 

Lilleskolernes Parlament 2022 

Onsdag den 27. oktober, kl. 14.30 – 16.00 inviterer vi elever fra lilleskolernes overbygning til planlæg-

ningsmøde ifm. Lilleskolernes Parlament 2022. Vi sender en invitation direkte til medlemsskolerne, 

men orienter gerne allerede nu elevrødderne.  

 

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  
 

 

mailto:lars@lilleskolerne.dk
https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/personaleadministration/loen_og_pension_mv/loentabeller
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

