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Refleksioner over ledertræf 2013  
 

Det var med spæn-
ding, at vi fra Lille-
skolernes bestyrelse 
mødte op på det 
nyligt afholdte le-
dertræf i Sorø. 
Spændende, fordi 
ledertræffet er et 

godt sted at tage temperaturen på 
både lederne og skolerne. Der er man-
ge udfordringer og uvisheder på sko-
lerne lige nu – inklusion, forventet 
nedgang i tilskud, ny arbejdstidsaftale 
og efterdønninger af forårets konflikt. 
Alt sammen noget, der fylder både på 
lederskrivebordet og på lærerværel-
serne.  

Overordnet er det vores opfattelse, 
at lederne er ”fit for fight”, og der er 
rigeligt med engagement og ledelses-
kompetence til at lede skolerne igen-
nem de kommende år. Der er rigtig 
mange nye ledere på skolerne i disse 
år, og netop ledertræffet og de andre 
lederaktiviteter vi har i foreningen, 
bliver hilst velkommen som nyttige og 
nødvendige tilbud til de nye. 
 
Jeg hæftede mig især ved tre ting på 
træffet: 

At lederne på lilleskolerne er klar 
over, at den overordnede skolepoliti-
ske dagsorden er kampen for - stadig - 
at kunne lave alternative skoler, skoler 
båret at holdninger, menneskesyn, 
pædagogiske ideer og praksis. Derfor 
tillod jeg mig også at kalde skoleleder-
ne for ”de små ministre” under debat-
ten med Undervisningsminister Chri-
stine Antorini; netop fordi at det er 
ude på den enkelte skole, der laves 
alternativ skolepolitik. Det er vel ind-
lysende, at skoleledernes opgave heri 
og indflydelse herpå er den mest cen-
trale ledelsesopgave? Derfor viste 
dialogen på træffet også, at skolele-
derne nok skal finde ud af at bruge 
den kommende arbejdstidsaftale til at 

understøtte den enkelte skoles mål og 
værdier. 

Men også at Lilleskolerne som for-
ening skal prioritere anderledes. Vi 
har ikke nok ressourcer til både at 
understøtte og synliggøre ovenståen-
de, altså lilleskolerne som skoleform – 
eller om man vil, ”bevægelse” – og 
samtidig indgå på lige fod med de to 
store skoleforeninger, Dansk Privat-
skoleforening og Dansk Friskolefor-
ening, i diverse fora, udvalg og møder. 
Derfor arbejder vi netop nu i bestyrel-
sen med en ny strategi for, hvordan vi 
kan indgå i endnu tættere samarbejde 
om opgaverne med de andre skolefor-
eninger. 

I har jo alle set, at vores samarbej-
de er udvidet med en fælles medie-
kampagne og initiativet med den 
kommende ”Åben Skole” dag. Begge 
dele for at synliggøre og legitimere De 
Frie Grundskoler i offentligheden. Men 
der er mange andre muligheder for et 
tættere samarbejde både politisk og 
på sekretariatsniveau.  

Samtidig blev det også fremhævet 
på træffet, at vi i foreningssamarbejdet 
ikke har kunnet løfte opgaven med 
hensyn til at fordele tilskudsmidlerne 
rimeligt i forhold til specialundervis-
ning og inklusion. Mange af vore skole-
ledere oplever, at deres skoler stadig 
skal løfte over gennemsnittet i forhold 
til inklusion- og specialundervisnings-
opgaven; men at pengene ikke følger 
med. Derfor var det også naturligt, at 
spørgsmålet om ”sociale” eller ”socio-
økonomiske” reguleringer eller tak-
sametre af skolernes grundtilskud 
blev rejst flere gange af både lilleskole-
folk og gæster. Også Christine Antorini 
rejste spørgsmålet, og i Lilleskolernes 
bestyrelse vil vi snarest sætte det på 
dagsorden. 

 
Venlig hilsen 

Søren Erhard Hansen 
Formand 

Lilleskolerne   
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Åben Skole – send mail om at I er med!  
 

Kære medlemsskole 
 
 

Mere end 350 repræsentanter fra 170 frie grundskoler deltog i begyndelsen af sep-
tember i de seks workshops om Åben Skole. Ved alle workshops var der bred op-
bakning til at gå aktivt med i Åben Skole, som i år foregår den 

 

7. november i tidsrummet kl. 16.00 - 19.00 
 

I den kommende tid vil vi i samarbejde med Kommunikationsbureauet Køben-
havn sørge for, at I får tilsendt materiale og informationer, som knytter an til Åben 
Skole. Det er planen, at udsendelsen vil finde sted før efterårsferien. 

Vi vil også gerne bede om tilbagemeldinger på, hvilke skoler, der i år deltager i 
Åben Skole. Også af hensyn til eventuelle lokale samarbejdsprojekter. Skriv skolens 
navn og adresse til aabenskole@yahoo.dk 
 
 

Venlig hilsen 
Lilleskolerne 

 
 

PS´er:  

 Sammen med denne Bestyrelsespost sendes en køreplan for afviklingen samt 
en skabelon til brev til jeres naboskoler.  

 107 skoler er allerede tilmeldt!  

 Åben Skole skal fremover afholdes hvert år den første torsdag i november – 
HUSK allerede nu at sætte kryds i 2014-kalenderen ved den 6. november! 

 ”Åben Skole” drejer sig om de frie skolers fælles vilkår og overlevelse som 
netop frie skoler! Det handler om at grundskolen i Danmark består af både 
folkeskoler og frie grundskoler – og vi vil gerne vise, hvad en fri grundskole 
går ud på; og vi vil gerne opfordre folkeskolerne til at vise, hvad de laver.  

 Derfor går opfordringen til at holde ”åben skole” også til folkeskolerne. Det er 
ikke sikkert, at KL sender opfordringen videre til alle folkeskoler – men så 
kan I på den frie skole jo prøve at tage kontakt til den lokale folkeskole og hø-
re om den også vil holde ”åben skole” den 7. november.  

 Lilleskolerne håber at rigtigt mange medlemsskoler vil bakke op allerede i år 
og fremover. 

 
 
 

Regeringens lovprogram indeholder  
vuggestuer og elevråd på frie grundskoler 

 
Regeringen har i dag fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2013/14. På Under-
visningsministeriets område annonceres flere lovforslag, som vil få betydning for de 
frie grundskoler. Det drejer sig om følgende forslag:  
 
Ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv.: Elevråd og tilbud til 
børn i alderen 0 - 2½ år. Fremsættes december 2013.  
Forslaget indebærer, at de frie grundskolers adgang til at oprette en privatinstituti-
on og privat pasning udvides, så den fremover også omfatter børn under 2½ år. 
Denne del af forslaget skal ses i sammenhæng med B 30 fra folketingsåret 2012/13. 

mailto:aabenskole@yahoo.dk
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Forslaget vedrører tillige elevråd på frie grundskoler, efterskoler, husholdningssko-
ler og håndarbejdsskoler. 
 
Lilleskolernes kommentar:  
Det betyder, at frie grundskoler får mulighed for at oprette vuggestuer efter samme 
model som man allerede kan etablere børnehaver.  
Med hensyn til elevråd får skolerne pligt til at opfordre eleverne til at tage del i sko-
lens liv på demokratisk vis. Det kan organiseres på mange måder, men hvis eleverne 
ønsker det vil de med lovforslaget få ret til at organisere sig i et elevråd. Lovforsla-
get er blevet til på baggrund af ministerens dialog med skoleforeningerne.  
 
Ændring af folkeskoleloven: Indførelse af en længere og mere varieret skoledag, 
ny tid til understøttende undervisning, inddragelse af pædagoger i undervisningen, 
lempelse af holddannelsesreglerne mv.. Fremsættes oktober 2013. 
Lovforslaget gennemfører store dele af trin 1 i aftalen af 13. juni 2013 mellem rege-
ringen, V, DF og KF om gennemførelse af aftalen af 7. juni 2013 mellem regeringen, 
V og DF om et fagligt løft af folkeskolen. Forslaget vedrører gennemførelsen af en 
længere og mere varieret skoledag, bedre muligheder for praksisnær undervisning 
samt mere motion og bevægelse. Der indføres endvidere en ny tid til understøttende 
undervisning, der skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning, samt 
tilbud om lektiehjælp inden for skoledagen, som er frivillig for eleverne at deltage i. 
Der foreslås også en række regelforenklinger, som giver kommunerne større frihed 
samt initiativer til kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Forslaget 
følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af folkeskoleloven: Ophævelse af krav til organisering af faglig fordybel-
se og lektiehjælp.  Fremsættes oktober 2013. 
Lovforslaget gennemfører trin 2 i aftalen af 13. juni 2013 mellem regeringen, V, DF 
og KF om gennemførelse af aftalen af 7. juni 2013 mellem regeringen, V og DF om et 
fagligt løft af folkeskolen. Med lovforslaget gøres lektiehjælp og faglig fordybelse til 
en del af den obligatoriske skoleuge på gennemsnitligt 30 timer i indskolingen, 33 
timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen. Undervisningsministeren be-
myndiges med forslaget til at sætte loven i kraft umiddelbart efter førstkommende 
folketingsvalg. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står 
sammen” fra oktober 2011. 
 
Ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love: Forenkling af Fælles Mål, 
kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for mål for folkeskolen mv.. 
Fremsættes januar 2014. 
Lovforslaget gennemfører de resterende dele, som kræver lovændringer, af trin 1 i 
aftalen af 13. juni 2013 mellem regeringen, V, DF og KF om gennemførelse af aftalen 
af 7. juni 2013 mellem regeringen, V og DF om et fagligt løft af folkeskolen. Forslaget 
vedrører bl.a. forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt op-
følgning på mål for folkeskolen. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et 
Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.  
 
Ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddan-
nelse, beskæftigelse mv. samt forskellige andre love. Fremsættes februar 2014. 
Lovforslaget indebærer dels en tidligere, bedre og mere målrettet indsats for grund-
skoleelever, der er i risiko for ikke at fortsætte på en ungdomsuddannelse, og dels 
en målretning af vejledningsressourcerne med henblik på en prioriteret videreførel-
se af Ungepakke 
 

Kilde: Lovgivning. Folketingsåret 2013/14. Regeringen. Udsendt 1. oktober 2013. 
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Ledertræf 2013  
 
Undervisningsminister Christine Antorini gik efter et kort oplæg ind i en livlig debat 
med deltagerne. Mange problemstillinger blev vendt – herunder spørgsmålet om 
tiden ikke er inde til at overveje om sociale kriterier bør indgå i den formel, skolerne 
får tilskud efter. Et spørgsmål, som Lilleskolernes formand, Søren Erhard Hansen, 
også tog op i sin indledende tale. Antorini opfordrede skoleforeningerne til at over-
veje spørgsmålet.  
Christine Antorini sagde, at det er svært, at finde rundt mellem de mange forskellige 
foreninger indenfor de frie grundskoler, og ministeren gjorde i den forbindelse op-
mærksom på, at de frie grundskoler ville stå stærkere, hvis man stod som en samlet 
stemme – ”bare et godt råd”, som ministeren udtrykte det; udover at det ville være 
lettere for ministeriet at finde rundt i. 
 

 
Troels Borring, 
formand for 
Efterskolefor-
eningen og Ebbe 
Lilliendal, for-
mand for Dansk 
Friskoleforenin-
gen talte om 
aktuelle skole- 
og foreningspo-
litiske udfor-
dringer.  

Ledertræf 2013 billeder 
 
 
 
 

Lokal løndannelse i afdæmpet stigning 

 
De lokalt aftalte løntillæg for lærere og børnehaveklasseledere steg med 2,8 % fra 
marts 2012 til marts 2013. Hermed synes der at være sket en opbremsning i væk-
sten i forhold til tidligere år, hvor stigningerne i 2010, 2011 og 2012 lå på henholds-
vis 9,8 %, 3,9 % og 3,8 %. Det fremgår af den analyse af lokalt aftalte tillæg og af 
lederlønninger, som Lilleskolerne har udarbejdet. Analysen er sendt til medlemssko-
lernes daglige ledelse.  

De lokalt aftalte tillæg udgør nu i gennemsnit 21.801 kr. pr. lærerårsværk, sva-
rende til 1.817 kr. pr. måned. Hertil kommer en række andre tillæg, først og frem-
mest undervisningstillæg, OK-2008 tillæg og garantitillæg. Summen af alle tillæg 
udgør 51.011 kr. svarende til 4.250 kr. pr. måned pr. årsværk. Denne sum er ikke 
steget fra 2012 til 2013, hvilket navnlig skyldes, at det gennemsnitlige undervis-
ningstillæg har taget et dyk på 3,8 % siden 2012, hvilket måske ikke er så underligt 
taget i betragtning, at undervisningstillægget steg med hele 8 % fra 2011 til 2012. 

Lederlønningerne er steget med gennemsnitlig 3 % fra 2012 til 2013. Stigningen 
er især kommet ledere ved skoler med 0 – 100 elever og skoler med flere end 200 
elever til gode. Stigningerne er sket såvel på den aftalte intervalløn som på de aftalte 
tillæg. Der indgår 56 skoleledere i statistikken. Gennemsnitslønnen for viceskolele-
derne, som der er 27 af i statistikken, har stået stille med et minus på 0,1 %.  

Tonen er god mellem undervisningsminister 
Chrisitene Antorini og Lilleskolernes formand, 
Søren Erhard Hansen. Men synspunkterne kan 
der godt være et stykke vej imellem…. 

http://lilleskolerne.dk/kurser_og_aktiviteter/billeder_fra_2013/ledertraef_2013
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Elevtallet stiger fortsat – men langsommere 

 
Elevtallet på Lilleskolernes 61 medlemsskoler steg med 1,35 % fra 2012 til 2013 
målt på elevtallet pr. 5. september. Det er en markant langsommere vækst end tidli-
gere, hvor den gennemsnitlige vækst i de seneste 5 år har ligget på knap 4 %. Det 
stigende elevtal sætter sig også igennem ved at den gennemsnitlige skolestørrelse 
fortsat vokser, således som det har været tilfældet i mere end 20 år. I 1993 gik der i 
snit 103 elever pr. skole i 2003 var det tal vokset til 127 elever og nu har vi passeret 
150 elever i gennemsnit pr. skole.  

Gennemsnitstallene dækker over store udsving – nogle udvalgte tal kan illustre-
re udviklingen i medlemskredsen: 

 Nye skoler/lukkede skoler: Siden september 2012 er 2 nye skoler blevet op-
rettet (Jersie Privatskole og Skolen2012) og 2 skoler lukket (Falsters Lille Skole 
og Sorø Friskole). 

 Gennemsnitlig skolestørrelse er steget til 150,4 elever fra 148,4 i 2012. 

 Største/ mindste skole: Den største skole har 454 elever og den mindste har 
7 elever. Denne skole er ikke tilskudsberettiget. Den mindste tilskudsberetti-
gede medlemsskole har 24 elever.  
- Over 200 elever: 15 skoler har flere end 200 elever – heraf har 3 skoler flere 

end 300 elever. I 2012 havde 13 skoler flere end 200 elever. 
- 100 – 200 elever: 30 skoler har mellem 100 og 200 elever – heraf har 12 

skoler over 175 elever. I 2012 havde 29 elever mellem 100 og 200 elever. 
- 0 – 100 elever: 16 skoler har under 100 elever – heraf har 7 flere end 50 

elever. I 2012 havde 18 skoler under 100 elever. 

 Plus/ minus på elevtallet:  
- Mindre end 2 % udsving: 17 skoler har haft mindre end 2 % stigning eller 

fald i elevtallet fra 5. september 2012 til 5. september 2013. 
- 2 – 10 % fremgang har 13 skoler noteret. 
- 10 % eller mere i fremgang har 10 skoler registreret.  
-  
-  

 
 
 

3 promille i nedskæring i år 
 
De frie grundskoler udsættes for en ekstra nedskæring på 0,3 % af tilskuddet i 2013. 
Det fremgår af oplysninger, som Danmarks Privatskoleforening har modtaget om 
størrelsen af den såkaldte ”dispositionsbegrænsning”, som ministeriet bebudede i 
orienteringsskrivelsen om forslaget til Finanslov for 2014.  

Lilleskolerne forventer, at nedskæringen (/dispositionsbegrænsningen) vil blive 
administreret på samme måde som en tilsvarende tilskudsreduktion i 2010 blev 
håndteret. Nemlig ved at skolerne får meddelelse om nedskæringens størrelse og at 
nedskæringen vil blive fratrukket januar raten, således at skolerne selv kan træffe 
beslutning om, hvorvidt nedskæringen tages på 2013 regnskabet eller overføres til 
2014 regnskabet. I 2010 valgte mange, hvis ikke alle, skoler at tage nedskæringen i 
det regnskabsår den vedrørte. 

Lilleskolerne er naturligvis meget utilfredse med at skolerne udsættes for ned-
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skæringer midt i et kalenderår – nedskæringer som reelt sker bagud. Det er ikke 
fair!  

Men Lilleskolerne er særligt kritiske overfor begrundelsen for nedskæringen – 
nemlig at lønudviklingen blev lavere end forventet, da Finansministeriet meldte 
budgettet ud til Undervisningsministeriet. Her synes man fuldstændig at have glemt, 
at de frie grundskolers udgifter ikke styres af forventninger til lønudviklingen i sta-
ten, men derimod benhårdt af den faktiske løn- og omkostningsudvikling i folkesko-
len. Derfor burde de frie grundskoler have været friholdt fra denne besparelse! Men 
kører frem efter grønthøstermetoden.  

Ironisk kan man jo bemærke, at vi ikke har erfaring for at, at tilskuddet er blevet 
sat op, når lønudviklingen er blevet højere end forventet – i de tilfælde har skolerne 
selv skullet finde finansieringen indtil lønudviklingen er slået igennem i tilskuddet 
med 3 års forsinkelse. Den forsinkelse ville såmænd også være fair nok i dette til-
fælde!  

PHP 
 
 
 

 

KORT NYT  
 

Inklusionstræf 2013 
 
Det traditionelle specialundervis-
ningstræf i november følger med tiden 
og skifter navn til ”inklusionstræf”. På 
træffet præsenteres forskellige tilgan-
ge til inklusion i skolen, spændende 
lige fra en filosofisk-teoretisk analyse 
over oplæg om læseundervisning, 
klasseledelse og inkluderende læ-
ringsmiljøer til konkrete eksempler 
fra skoler. Deltagerne vil møde: An-
ders Fogh Jensen, Jens Møller Ander-
sen, Ina Borstrøm, Gudenåskolen, 
Workshops ved Børneuniversitetet og 
Jens Møller Andersen samt Lillesko-
lernes formand og sekretariatsleder  

Hent program  
 
 

Kursus for  
administrativt personale:  
 
Kurset kunne godt bruge lidt flere 
tilmeldinger. Efter nogle år med flot 
tilslutning er der tilsyneladende min-
dre interesse i år. Der er tilmeldt 20 
deltagere – men der skulle gerne over 
25 deltagere. Afholdes 5.-7. november. 

Hent program. 

Workshops i oktober om ledelse 
og planlægning af arbejdstid  
 
I den næste runde workshops om 
ledelse og de nye overenskomstmæs-
sige rammer for lærernes og børneha-
veklasselederens arbejdstid vil der 
blive lagt op at arbejde konkret med 
både ledelsesrollen og planlæg-
ning/styring i forbindelse med indfas-
ning af de nye overenskomster m.v. 
Hermed er det også hensigten at sætte 
de erfaringer og overvejelser, delta-
gerne allerede har høstet, i spil.  

Der vil blive indledt med en gen-
nemgang og drøftelse af nye informa-
tioner og deltagernes aktuelle 
spørgsmål. Herefter er der fokus på 
temaer som: Opgaveoversigten, tilste-
deværelse, definition af undervis-
ningstime, arbejdsplaner, samarbejds-
principper og –forståelser, ændring af 
tankesæt/mindset? 

Workshopsene afholdes 9. oktober 
på Aalborg Friskole, og 10. oktober på 
Ringsted Lille Skole.  

Hent Program 
 
 
 

http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/Kurser%20og%20aktiviteter/Inklusionstr%C3%A6f/Invitation_program%20for%20Specialundervisningstraef%202013_docx.pdf
http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/Kurser%20og%20aktiviteter/Kursus%20for%20adm.%20personale/Invitation_kursus%20for%20adm%20personale_2013.pdf
http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/Kurser%20og%20aktiviteter/Lederm%C3%B8der/Invitation%20workshops%20om%20arbejdstid%20oktober.pdf
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Har Antorini kun ambitioner 
for én del af grundskolen? 
 
Regeringen med undervisningsmini-
ster Christine Antorini i spidsen vil 
satse på grundskolen, men har hun 
mon glemt de frie grundskoler og sat-
ser énsidigt på folkeskolen?  

Det spørgsmål rejser formændene 
for skoleforeningerne i et fælles ind-
læg i Jyllands-Posten den 4. septem-
ber. I indlægget, som udsendes sam-
men med denne Bestyrelsespost, for-
udser formændene at manglende poli-
tisk opbakning vil kræve skolelukning. 
Men det er måske netop deri den 
skjulte dagsorden består – at der skal 
være færre frie grundskoler? 

Heroverfor står skoleforeningernes 
synspunkt, nemlig at alle børn og fami-
lier er borgere i Danmark - uanset 
skolevalg – og dermed også ”må kunne 
forvente politiske ambitioner og fair 
politisk opbakning uanset skoleform”. 

På det netop afholdte Ledertræf 
gav Christine Antorini udtryk for, at 
hun havde noteret sig de mange ind-
læg og læserbreve om de frie grund-
skolers økonomiske situation – og hun 
tilkendegav at der nok skulle komme 
et svar.  
 
 

Revisionserklæringer  
i forbindelse med lockouten 
 
Revisor skal skrive under på, at 
han/hun har set dokumentation for, at 
skolen aktivt har taget stilling, hvorle-
des skolen sikrer, at undervisning 
opfylder friskolelovens krav om at stå 
mål med, hvad der almindeligvis kræ-
ves i folkeskolen.  

Problemstillingen er naturligvis 
kun aktuel på skoler, hvor et større 
antal lærere var lockoutet, således at 
skolen måtte aflyse undervisningsti-
mer. I den forbindelse er det vigtigt, at 
understrege at antallet af undervis-
ningstimer ikke i sig selv kan bruges 
som et mål for om undervisningen står 

mål med kravene i folkeskolen. Der er 
ikke fastsat minimumstimetal for un-
dervisningen i en fri grundskole. Sko-
lens tilskud er betinget af at skolen 
sørger for at den samlede undervis-
ning i skoleåret står mål med hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Der er således tale om et kvalitativt 
mål – og ikke et kvantitativt mål op-
gjort i timetal. 

Skolen har grundlæggende 3 må-
der at reagere på den aflyste under-
visning: 
 Den aflyste undervisning har al-

lerede været afholdt. 
 Den aflyste undervisning kan væ-

re planlagt til at blive afholdt på 
et senere tidspunkt. 

 Skolen har skønnet at det ikke er 
nødvendigt at afholde erstat-
ningsundervisning – og skolen 
orienteret forældrene herom en-
ten i skriftlig form eller mundt-
ligt. I tilfælde af mundtlig oriente-
ring skal der foreligge et referat. 

 
 

Lilleskolefestival - 3-skole-møde 
 
På et såkaldt ”3-skole-møde” på Ran-
ders Lille Skole 9. september, videre-
gav Humlebæk Lille Skole erfaringer, 
materialefortegnelser og manualer til 
Randers Lille Skole, som er vært for 
festivalen i 2014. Haslev Privatskole, 
der har værtsskabet i 2015 deltog 
også i mødet og har taget de første, 
indledende skridt i planlægningen. 

På mødet drøftede de tre skoler 
den seneste festival og udviklingen af 
festivalen samt konkrete udfordringer 
og opgaver, som fx. nye små intimsce-
ner, teaterformer, festivalens hjemme-
side, elevernes færden udenfor festi-
valpladsen, alkoholindtagelse, rygning 
og etablering af en fælles kasse med 
grej som kan gå fra skole til skole. 

”3-skole-mødet” afholdes hvert år 
lige efter sommerferien. Deltagerne i 
mødet er årets værtsskole, samt vær-
terne for de to kommende festivaler.  
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Prøvedatoer og sommerferies  
begyndelsestidspunkt  
 
Undervisningsministeriet har udsendt 
bekendtgørelse om prøveterminerne 
og datoer for skoleårene 2013/14, 
2014/15 og 2015/16. Bekendtgørel-
sen fastsætter endvidere tidspunktet 
for begyndelsen af elevernes sommer-
ferie i 2014 (lørdag den 28. juni), 2015 
(lørdag den 27. juni) og 2016 (lørdag 
den 25 juni). 

Hent: Bekendtgørelsen af 27. sep-
tember 2013.  
 
 

Ny Nordisk Skole – søg nu! 
 
Nogen vil sikkert mene, at de fleste 
lilleskoler på en eller anden måde er 
en form for ”nye nordiske skoler” i den 
forstand, at man lader ideer gro nede-

fra og op. Men hvorfor så ikke melde 
sig til ”Ny nordisk skole” og måske få 
ny energi og dynamik ind i skoleudvik-
lingen? Måske ikke – fordi man har 
rigeligt om ørene i forvejen?!  

Næste ansøgningsrunde er i gang 
nu og deadline er den 11. oktober.  

Mere end 300 skoler og institutio-
ner er allerede med. Samarbejde er en 
vigtig del af Ny Nordisk Skole – derfor 
skal alle deltagere indgå i et netværk. 
Nye ansøgere skal enten gå ind i et nyt 
fælles netværk eller ansøge om at 
blive en del af et eksisterende net-
værk. Der udfyldes kun én ansøgning 
pr. netværk. Et netværk skal bestå af 
mindst tre institutioner.  
 
Nyttige links:  
’Opbyg et Nyt Nordisk Netværk’. 
Anden ansøgningsrunde 
elektroniske ansøgningsskema. 

 
 

 
 

KALENDER 2013 - 2014 
9. oktober Ledermøde/ workshop om ledelse og arbejdstid i Jylland 

10. oktober Ledermøde/ workshop om ledelse og arbejdstid på Sjælland 

1. november SFO-ledernetværk møde på Køge Lille Skole, kl. 9-16 

2. november Lilleskolens Dag – plakat udsendes ca. 1. oktober  

7. november ”Åben skole” – De Frie Grundskoler – Et landsdækken-
de åbent-hus-arrangement 

5. – 7. november  Kursus for administrativt personale, Brogården i Strib 

13. – 15. november ”Inklusionstræf” 2013 (~ specialundervisningstræffet)  

21. november Fyraftensmøde (/regionsmøde) for ledere og bestyrelse i 
Jylland om økonomi, arbejdstid, folkeskolereform m.m. 

28. november Fyraftensmøde (/regionsmøde) for ledere og bestyrelse på 
Sjælland om økonomi, arbejdstid, folkeskolereform m.m. 

Uge 5 Ledermøde – Tema: Personaleledelse med fokus på aktuelle 
muligheder og udfordringer  

31. januar SFO-ledernetværksmøde på Århus Friskole, kl. 9-16 

28. – 29. marts 2014 LUF 2014 - i Ollerup på Den Fri Lærerskole 

25.-26. april 2014 Lilleskoletræf 2014 – Repræsentantskabsmøde og træf for 
bestyrelsesmedlemmer og skoleledere m.fl. 

22. maj Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 

26. maj Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland 

13. juni SFO-ledernetværksmøde – sted ej fastlagt   

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158374
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158374
http://nynordiskskole.dk/Samarbejde-og-videndeling/Opbyg-et-Netvaerk
http://nynordiskskole.dk/Nyheder-og-web-tv/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2013/130905-Anden-ansoegningsrunde-til-Ny-Nordisk-Skole-er-i-gang
http://www.service.uvm.dk/tilmelding/nnsansog.nsf/tilmelding2?OpenForm

