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Ses vi til fyraftensmøde? 
21. i Århus eller 28. i Køge? 

 

Hent invitation 
 

Om folkeskolereform, øko-
nomi, arbejdstidsregler mm 

 
 

Er det kommende  
kommunalvalg også et skolevalg?  
 

Der er snart kom-
munalvalg – 19. 
november – og hvad 
betyder så det på 
vores skoler? 

Normalt oriente-
rer vi os i skolefor-
eningerne efter det 

landspolitiske niveau med fokus på 
politikernes lovændringer, finanslov 
og den landsdækkende debat, men den 
daglige dækning af kommunalvalget i 
morgenradioen tyder på, at skolepoli-
tikken bliver et omdrejningspunkt – i 
hvert fald i nogle kommuner.  

Det er klart at lukninger af folke-
skoler – både hidtidige og planlagte – 
fylder meget for vælgerne i mange 
kommuner, måske især udenfor Kø-
benhavn; men inklusionsreformen og 
debatten om heldagsskolen dukker 
også op. Skolepolitik er det store tema 
siger nogle kommentatorer – muligvis 
fordi skolepolitik måske er det sted, 
hvor dilemmaerne i den moderne 
velfærdsstat klarest kommer til ud-
tryk. Dilemmaer mellem værdier og 
økonomi, mellem individ og fælles-
skab, mellem frihed og ansvar. 
 
Interessen for grundskolen har måske 
aldrig været større i offentligheden? 
Det giver jo os ude på skolerne en 
fantastisk mulighed for at profilere os 
– både som enkelte lilleskoler med 
vores værdier, pædagogik og fælles-
skaber i praksis, men også som aktive 
med- og modspillere i den lokale 
kommune.  

Derfor er det rigtig heldigt, at de 
frie grundskolers fælles kampagne, 
”Åben Skole” løber af stablen på tors-
dag. Knap halvdelen af de frie grund-
skoler skoler og et par folkeskoler har 
meldt sig, og der er allerede mange, 
der har sagt, at de ikke når det i år, 
men gerne vil til næste år, fordi det 

kræver bedre forberedelse. Især har 
mange lilleskoler valgt at prioritere 
Lilleskolernes Dag, der har været plan-
lagt i lang tid.  

Hele ideen med kampagnen er, at 
skolerne – også gerne folkeskoler - ved 
at invitere forældrene indenfor, 
fremmer det frie skolevalg og derfor 
legitimerer vores eksistensberettigel-
se.  
 
Jeg vil opfordre jer til ude på skolerne 
– uanset om I deltager i Åben Skole i år 
– at spille jer ind i kommunalvalget. 
Skriv for eksempel til politikerne eller 
til de opstillede partier og spørg om, 
hvad de tænker eller lover omkring de 
frie grundskolers placering og rolle i 
de kommende kommunale planer.  

Skriv på jeres hjemmeside, hvad I 
kunne ønske jer for de af kommunens 
forældre og børn, der har valgt jer. Tør 
I opfordre jeres forældre til at stemme 
på en ”fri grundskole-venlig” politiker? 
Brug de værktøjer, der ligger i pakken 
om ”Åbne Skoler” og rejs de relevante 
problemstillinger lokalt, for eksempel 
samarbejde om inklusion, bedre PPR-
betjening, forskelsbehandling i forhold 
til kommunale tilbud, dårlige busfor-
bindelser ….. 

I kan også invitere nye kommunal-
politikere ud på jeres skoler – der 
trives mange fordomme og findes 
megen uvidenhed i det kommunale 
system – også om helt elementære 
forhold omkring vores skoler. 

Find selv på, I kender jeres lokal-
område og jeres egen skoles udfor-
dringer. At lave lilleskole er at lave 
skolepolitik – hver dag.  
 
Glædeligt valg 

 
Venlig hilsen 

Søren Erhard Hansen 
Formand 

 

Lilleskolerne   
Ny Kongensgade 10 1. 
1472 København K   
 
Tlf. 3330 7920   
Fax 7020 2643   
 
peter@lilleskolerne.dk 
www.lilleskolerne.dk 

INDHOLD: 
 
Er det kommende kommu-
nalvalg også et skolevalg? 
 
Elevernes sikres demokratisk 
indflydelse i frie skoler (s. 2) 
 
Lilleskolerne skal aflevere 
1,3 millioner kroner(s. 3) 
 
3 benspænd med  
udviklingspotentiale (s.4) 
 
Åben Skole – er også (s. 4) 
 
Lilleskolens Dag – måske  
for sidste gang? (s. 4)  
 
Skoleinitiativer  
anmeldt til start i 2014 (s. 5) 
 
KORT NYT  bringer bl.a.: 
 Navne på  

nye skoleledere  
 Ny næstformand i Lille-

skolerne  
 Skole lukket efter  

kun 3 måneders drift 
 Kurser  
 Ny Nordisk Skole 
 Sejlads i undervisningen 

og forsikring 
 
KALENDER  
 
NÆSTE Bestyrelsespost  
Udsendes tirsdag   
den 3. december. 

http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/Kurser%20og%20aktiviteter/Regionsm%C3%B8de/24-10-13_3_benspaend_invitation.pdf
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DOKUMENTATION: Lovforslagets paragraffer  
 
1. I § 1 indsættes som stk. 4: 

”Stk. 4. Skolens elever har ret til efter egen bestemmelse 

at danne elevråd eller på anden demokratisk måde vare-

tage deres fælles interesser vedrørende skolen, og sko-

lens leder er forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de 

ikke benytter denne ret. Skolens leder kan opfordre 

eleverne til at vælge en bestemt demokratisk måde, som 

stemmer overens med skolens overbevisning, men skal 

med passende mellemrum tage op med eleverne, hvilken 

demokratisk måde de ønsker.” 

 

2. I § 24, stk. 1, ændres ”§ 11 i lov om statsautoriserede 

og registrerede revisorer” til: ”revisorloven”.  

 

3. § 36 a affattes således: 

”§ 36 a. Frie grundskoler kan for børn, der ikke er be-

gyndt i børnehaveklassen, etablere og drive privatinsti-

tutioner og private pasningsordninger efter dagtilbuds-

lovens regler. Den overordnede ledelse af en fri grund-

skoles privatinstitution eller private pasningsordning 

påhviler skolens bestyrelse.  

Stk. 2. Forældrebetaling, kommunale tilskud og eventu-

elle private tilskud skal samlet dække alle direkte drifts-

udgifter til en privatinstitution efter stk. 1, 1. pkt. Foræl-

drebetaling og eventuelle private tilskud skal samlet 

dække alle direkte driftsudgifter til en privat pasnings-

ordning efter stk. 1, 1. pkt. En fri grundskole, som driver 

privatinstitution eller private pasningsordning, skal 

både lægge særskilt budget og føre særskilt regnskab 

herfor, og regnskabet skal være en del af skolens samle-

de regnskab.” 

Eleverne sikres demokratisk indflydelse i frie skoler 
Lovforslaget giver også mulighed for at oprette vuggestuer  
 
Regeringen er på vej med et lovforslag, der giver eleverne ret til på demokratisk vis 
at varetage deres fælles interesser vedrørende skolen. Forslaget giver endvidere 
skolerne mulighed for at oprette og drive vuggestuer efter samme retningslinjer, 
som man allerede nu kan drive børnehaver.  

Elevernes demokratiske indflydelse kan udøves på mange forskellige måder, 
som stemmer overens med skolens overbevisning. Men det er i sidste ende op til 
eleverne selv at bestemme på hvilken måde, de ønsker at organisere varetagelsen af 
deres fælles interesser. Elevråd er en af måderne; og eleverne får ifølge forslaget ret 
til at danne elevråd, hvis de ønsker det. Skolens leder kan opfordre eleverne til at 
vælge en bestemt måde, som matcher skolens værdier.  

Forslaget er blevet til på initiativ af undervisningsminister Christine Antorini, ef-
ter at hun havde modtaget henvendelse fra Danske Skoleelever, hvor elevorganisa-
tionen har påpeget, at det vil være logisk, at eleverne på de frie skoler formelt sikres 

adgang til at danne elevråd, ikke kun fordi det sikrer 
elevernes demokratiske rettigheder, men også fordi det 
kan ses som en konkret manifestation af, at skolerne 
ifølge friskoleloven skal forberede eleverne til at delta-
ge i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre.  

Lilleskolerne har sammen med de andre skolefor-
eninger deltaget i udformningen af lovforslaget ved 
drøftelser med undervisningsministeren. 

Lovændringen udmøntes som tilføjelse af et nyt stk. 
4 i friskolelovens § 1.  
 
Lovforslaget vil også give skolerne adgang til at etable-
re vuggestuer efter samme retningslinjer, som der kan 
oprettes og drives børnehaver ved frie grundskoler. Det 
sker ved en ændring af § 36a, der handler om skolernes 
mulighed for at oprette privatinstitutioner og private 
dagtilbud efter dagtilbudslovens regler.  

Hidtil har det kun været muligt at drive sådanne til-
bud for børn, der er fyldt 2 år og 6 måneder. Nu fjernes 
aldersgrænsen og dermed er det reelt muligt at drive 
vuggestuer. Ifølge dagtilbudsloven kan skolen modtage 
kommunale tilskud til institutionen, og ifølge loven skal 
kommunen yde et tilskud svarende til den gennemsnit-
lige udgift i tilsvarende kommunale institutioner.  

Fra skoleforeningernes side har vi længe fremført 
ønske om denne ændring.  

 
Det er meningen, at lovændringerne skal træde i kraft 
1. august 2014.  
 
Læs de nye paragraffer på næste side og Se lovforslaget 
i høring   
 
 
 

 
 

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/dd03de8e-f56c-4179-8ac4-23e4a03b6112/H%C3%B8ring%20-%20Lovforslag%20%20Friskoleloven%20og%20kostskoleloven%20%20Elevr%C3%A5d%20og%20vuggestuer.docx
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/dd03de8e-f56c-4179-8ac4-23e4a03b6112/H%C3%B8ring%20-%20Lovforslag%20%20Friskoleloven%20og%20kostskoleloven%20%20Elevr%C3%A5d%20og%20vuggestuer.docx
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Lilleskolerne skal aflevere 1,3 millioner kroner 
 
Den såkaldte ”dispositionsbegræns-
ning”, som skolerne fik meddelelse om 
forleden dag fra Undervisningsmini-
steriet, koster lilleskolerne 1.321.794 
kr. som vil blive trukket i førstkom-
mende tilskudsudbetaling. Tilskuds-
reduktionen svarer til 0,33 % af de 
omfattede tilskud – bygningstilskud-
det, puljerne til vikartilskud og speci-
alundervisningstilskud er holdt uden-
for reduktionen.  

Størrelsen af den enkelte skoles til-
skudsreduktion fremgår af det regne-
ark, ministeriet har udsendt – og som 
også kan hentes på nedenstående link. 
Reduktionen er beregnet på grundlag 
af 2012 tilskuddet til skolerne. I gen-
nemsnit udgør tilskudsreduktionen ca. 
145 kr. pr. elev. 

Dispositionsbegrænsningen er en 
generel besparelse, som Finansmini-
steriet pålægger de andre ministerier. 
Undervisningsministeriet skal spare 
86,3 mio. kr. Finansministeriet sendte 
cirkulæret om besparelsen ud kort før 
sommerferien. Begrundelsen for be-
sparelsen er er at lønstigningerne blev 
lavere end forventet.  
 
Lilleskolerne mener, at dispositionsbe-
grænsninger er yderst uheldige og 
ødelæggende for skolernes mulighed 
for at budgettere og disponere i tillid 
til de bevillinger, der er vedtaget i 
Finansloven.    

Den aktuelle dispositionsbegræns-
ning rejser mange spørgsmål: Hvordan 
kan det være at de frie skoler igen skal 
rammes dobbelt? Hvis det er rigtigt, at 
baggrunden er, at der skal foretages 
en regulering af de offentlige lønnin-
ger i 2013 og frem, som det hedder i 
begrundelsen, hvordan kan det så 
være at skolernes lønudgifter ikke 

følger med og reguleres ned, når til-
skuddet reguleres ned?? Hidtil har 
logikken været, at når lønningerne i 
folkeskolen gik op eller ned, så gik 
tilskuddet op eller ned i samme takt 
med tre års forsinkelse. Denne logik 
brydes – skolerne får reduceret til-
skuddet med den begrundelse, at de 
offentlige lønninger skal reguleres, 
samtidigt med at skolerne kan se, at de 
faktiske udgifter til løn stiger. Det kan 
tvinge skolerne til at se kritisk både på 
den samlede lønsum på skolen og på 
hvordan lønsummen bruges, blandt 
andet kan det blive vanskeligere at 
yde lokale løntillæg i det omfang man 
havde planlagt – når nu begrundelsen 
er regulering af lønningerne …  

I Lilleskolerne undrer vi os også 
over, at de selvejende uddannelsesin-
stitutioner skal bære mere 97 % af 
den samlede dispositionsbegrænsning 
på 86,3 millioner, som Under-
visningsministeriet er blevet pålagt. 
Det spørgsmål vil vi søge belyst. Yder-
ligere kan man undre sig over at en 
dispositionsbegrænsning for 2013 
beregnes på grundlag af tilskuddene i 
2012 – der kan som bekendt ske store 
ændringer i en skoles elevtal fra det 
ene år til det næste med heraf følgen-
de ændringer i tilskuddet. En skole der 
har oplevet stor tilbagegang i tilskud-
det fra 2012 til 2013 kan næppe være 
tilfreds med at blive dispositionsbe-
grænset på grundlag af det høje til-
skud i 2012.  

Lilleskolerne arbejder videre med 
disse spørgsmål – og modtager natur-
ligvis gerne kommentarer og spørgs-
mål fra jer ude på skolerne. 

PHP 
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Hent invitation til 
3 benspænd 

 
Gå direkte til 

tilmelding 

3 benspænd med udviklingspotentiale  
 
Fagligt løft af skolens indhold, skolens økonomi og de nye rammer om lærernes 
arbejdstid – de tre ting byder på både udfordringer og muligheder for skolens be-
styrelse og daglige ledelse. På fyraftensmøder for bestyrelsesmedlemmer og skole-
ledere den 21. november i Århus og den 28. november i Køge, sætter vi fokus på 
disse emner: 

 Skolens indhold: ”Fagligt løft af folkeskolen”. Hvad betyder det på min skole? 
 Skolens økonomi: Nedskæringerne i tilskuddet har betydning på mange 

områder i skolen: Målene, styring og effektivisering, strategier m.m. 
 Overenskomst 2013: De nye rammer for lærernes arbejdstid, som træder i 

kraft august 2014, åbner for nye muligheder. For at gribe dem, skal samar-
bejdet mellem bestyrelse og daglig ledelse være på plads – hvem skal gøre 
hvad, og hvad skal man navigere efter? 

 
Invitationen er sendt pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne efter samme mailliste, 
som bruges til Bestyrelsesposten. 
 
 

Åben Skole – er også:  
 

- ”Skolevalg” – et særtillæg i Politiken den 26. oktober. 
- Annoncer i Jyllandsposten og Berlingeren.  
- Flere end 220 frie grundskoler, der slår dørene op – sammen med enkelte 

folkeskoler.  
- Breve til for eksempel Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo, 

formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, medlemmerne af 
Folketingets Uddannelsesudvalg, KL med flere for at informere om initiati-
vet.  

Indledningen til brevene lyder: ”Som du ved, er ikke to skoler ens. Heller 
to elever, to forældre eller klasser er ens. Derfor har vi taget initiativ til at 
landets grundskoler holder åbent hus på én gang….” og lidt længere nede i 
brevet hedder det, at ”Populært sagt vil vi gerne have folk til at bruge lige så 
lang tid på skolevalg som på valg af sofa!” 

- Et samarbejde – De Frie Grundskoler - mellem seks skoleforeninger: Dansk 
Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, De tyske min-
dretalsskoler, De private gymnasieskoler og Foreningen af Kristne Friskoler. 

- En invitation til alle der interesserer sig for grundskolen i Danmark til at se 
nærmere på én eller flere skoler på torsdag, den 7. novmeber. 

- En årlig tilbagevendende begivenhed – første torsdag i november.  
 
 

Lilleskolens Dag – måske for sidste gang? 
 
Årets plakat til Lilleskolens Dag er sendt til alle medlemsskoler i 2 eksemplarer til 
alle skoler og ekstra eksemplarer til de skoler der har ønsket flere eksemplarer. Men 
måske er det sidste gang vi udgiver en Lilleskolens Dag plakat.  

Lilleskolernes bestyrelse har nemlig besluttet at lukke denne aktivitet ned. Det er 
der to grunde til. Dels den historiske udvikling – dels det nye initiativ Åben Skole. 

Lilleskolens Dag går tilbage til 1991, hvor formålet var, at gøre flere forældre in-
teresserede i at vælge en lilleskole ved at holde en fælles åbent-hus-dag på sammen 
dag på alle medlemsskoler over hele landet. I de første år blev de lokale åbent-hus 

http://aabenskole.dk/
http://lilleskolerne.dk/kurser_og_aktiviteter/ben_skole/2013
http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/Kurser%20og%20aktiviteter/Regionsm%C3%B8de/24-10-13_3_benspaend_invitation.pdf
http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/Kurser%20og%20aktiviteter/Regionsm%C3%B8de/24-10-13_3_benspaend_invitation.pdf
http://lilleskolerne.dk/kurser_og_aktiviteter/for_bestyrelser_og_formaend/regionsmoedefyraftensmoede#tilmeld
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Nye initiativer 2007 - 20013 
I de senere år har der været ret store udsving i antallet 
af nyanmeldte skoler, hvilket formentlig hænger sam-
men med omfanget af hvor mange små, lokale folkesko-
ler der er blevet lukket:  

o 2013 (til opstart i 2014):  29 skoleinitiativer 
o 2012 (til opstart i 2013):  27 skoleinitiativer 
o 2011 (til opstart i 2012):  39 skoleinitiativer 
o 2010 (til opstart i 2011):  66 skoleinitiativer 
o 2009 (til opstart i 2010):  28 skoleinitiativer 
o 2008 (til opstart i 2009):  15 skoleinitiativer 
o 2007 (til opstart i 2008):  28 skoleinitiativer 

 

dage på skolerne bakket op af tiltag fra foreningens side for at få opmærksomhed i 
medierne. I begyndelsen var interessen stigende, og det lykkedes også at få omtale i 
medierne. Efterhånden som ”åbent-hus-arrangementer” blev indarbejdet i mange 
skolers årlige aktiviteter svandt interessen for at holde dagen på samme dag som et 
fælles landsdækkende initiativ.  

Set fra foreningens synspunkt er fokus for længst flyttet fra, at hjælpe skolerne 
med at få elever til at kæmpe for de frie skolers vilkår og den reelle mulighed for at 
vælger en alternativ skole til sit barn. 

”Åben Skole” har netop dette fokus – derfor har Lilleskolerne kastet ressourcerne 
ind i dette projekt. Og derfor virker det halvhjertet og akavet at opretholde tanken 
om en ”Lilleskolens Dag” lørdag i uge 44, få dage før ”Åben Skole”, som fremover 
holdes første torsdag i november: 7. november i år og 6. november i 2014. 
 
 

Skoleinitiativer anmeldt til start i 2014 

 
29 skoleinitiativer var pr. 15. august i år anmeldt til start i 2014 – heriblandt 2 initi-
ativer, som Lilleskolerne har kontakt med og 1 skole som allerede er medlem; nem-

lig Den Dansk-Franske Skole af 2010, som har eksi-
steret i nogle år, dog med så få elever, at skolen ikke 
har været berettiget til tilskud.  

Det koster – som bekendt – 20.000 kr. at anmelde 
en skole til start i august måned og yderligere 
10.000 kr. i januar måned, hvis initiativet skal have 
mulighed for at opnå tilskud. Tidligere var pengene 
tabt, hvis det ikke lykkedes at komme i gang og opnå 
tilskud ved det førstkommende skoleårs start.  

Dette vilkår er nu ændret, således at det indbetal-
te depositum på i alt 30.000 kr. kan genanvendes to 
gange, hvis det ikke lykkes at komme i gang i første 
omgang. Det forudsætter dog at, at initiativet gen-
anmeldes senest 15. august.  
 

 
 
 

 

KORT NYT  
 

Rudersdal Lilleskole – ny leder 
 

Christina Baagøe 
Brunkels er ansat som 
ny skoleleder ved 
Rudersdal Lilleskole 
med tiltræden den 1. 
oktober. Christina 

Brunkels overtager lederposten efter 
Jesper Staunstrup, der fratrådte kort 
før sommerferien.  

Ny leder - Humlebæk Lille Skole  
 

Per Schantz er ansat 
som ny skoleleder 
ved Humlebæk Lille 
Skole, hvor han aflø-
ser Irene Sahlertz, 
der gik på pension 

ved udgangen af september måned. 
Per Schantz tiltræder 1. december og 
kommer fra en stilling som afdelings-
leder ved Holbæk Lille Skole. 
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Halsnæs Lilleskole – lederi  
 

Halsnæs Lilleskole vil 
gerne sige Jasmin 
Heide tak for den 
store indsats hun har 
gjort på skolen, og 

inviterer derfor til afskedsreception 
fredag, den 15. november kl. 15-17. 
Invitationen udsendes sammen med 
denne Skolepost. Jasmin Heide har 
besluttet at forlade skolen og prøve 
noget andet.  

Lederstillingen er allerede slået op. 
I den forbindelse, udtaler skolens be-
styrelsesformand, Jan Grønborg:  

”Efter syv års dygtig og entusia-
stisk indsats som leder af Halsnæs 
Lilleskole har Jasmin Heide nu opsagt 
sin stilling med udgangen af 2013. 
Jasmin har været sygemeldt siden før 
sommerferien, og viceskoleleder Jakob 
Feilberg Olsen er for tiden konstitue-
ret som leder.” 

 
 

Ny næstformand i Lilleskolerne 
 

Gitte Baaring Hansen 
er valgt til ny næst-
formand for Lillesko-
lernes bestyrelse. 
Gitte har overtaget 

posten efter Henrik Andersen, der 
trådte ud af bestyrelsen før sommerfe-
rien. Gitte, der er skoleleder ved Hel-
singør Lille Skole, sidder også i besty-
relsen for Fordelingssekretariatet.  
 
 

Skolen2012 lukket 
 
Efter kun 3 måneder måtte Sko-
len2012, der startede i Aalborg i au-
gust måned kaste håndklædet i ringen. 
Med ca. 25 elever til start og gode 
fysiske rammer havde skolen et rime-
ligt, men naturligvis begrænset grund-
lag såvel økonomisk som i forhold til 
de pædagogiske ambitioner. I løbet af 
oktober måned erkendte skolens be-

styrelse at tingene ikke kunne hænge 
sammen, og man besluttede i enighed 
at lukke skolen. Det forventes, at de 
fleste elever vil søge over på Aalborg 
Friskole, som i disse dage har travlt 
med at håndtere det uventede rykind 
og tale med de mange nye interesse-
rede.  

Skolen2012 havde den såkaldte 
”Ekspeditionslæring” som et bærende 
pædagogisk princip. Der er tale om et 
amerikansk udviklet princip, som også 
har inspireret en anden ny fri grund-
skole, nemlig Svenstrup Friskole ved 
Nordborg på Als – link til Svenstrup 
Friskole: 
http://www.svenstrupfriskole.dk/ind
ex.html  

 
 

SFO lederne holder møde i Køge   
 
Netværket af SFO-ledere havde ind-
kaldt til netværksmøde den 1. novem-
ber på Køge Lille Skole, med tema om 
inklusion og normalitet: hvorfor og 
hvordan bidrager sfo-lederne bedst på 
dette område. Netværket har planlagt 
møder frem til sommerferien. Tovhol-
dere/arrangører for netværksmøder-
ne er Mogens Juul fra Bagsværd Fri-
skole og Jonas Vad fra Byens Skole.  
 
 

Døgn-workshop om  
arbejdstid – Hvorfor og hvordan  
 
På baggrund af tilbagemeldinger på 
workshops i oktober om de nye ar-
bejdstidsregler bliver næste møde om 
ok-13, tilrettelagt som et arbejdsmøde, 
hvor deltagerne kan bruge hinanden 
til at kvalificere egne beslutninger og 
værktøjer.  

Døgn-workshoppen afholdes 30.-
31. januar (kl. 14 – 14) på Brogården i 
Strib – Pris ca. 1500 kr. Program føl-
ger. 

 
 
 

http://www.svenstrupfriskole.dk/index.html
http://www.svenstrupfriskole.dk/index.html
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43 flere med i Ny Nordisk Skole  
 
Efter ansøgningsfristens udløb 11. 
oktober er der kommet 43 nye institu-
tioner med i Ny Nordisk Skole. I forve-
jen var flere end 300 institutioner med 
i Ny Nordisk Skole. Deltagerne er en 
bred vifte af grundskoler, ungdoms-
uddannelser, dagtilbud og daginstitu-
tioner. Ved denne ansøgningsrunde 
var der 59 nye ansøgninger, idet flere 
af de institutioner, der allerede var 
med, har ansøgt om at være med i nye 
netværk. For at være med i Ny Nordisk 
Skole skal skolen indgå i et netværk 
med minimum tre institutioner på 
tværs af institutionsniveau. Blandt de 
43 nye institutioner er en fri grund-
skole og en efterskole: Rathlouskolen i 
Odder og Bjergnæs Efterskole ved 
Viborg.  
 
 

Sejlads og forsikring 
 
Den seneste tids opmærksomhed på 
risici og forsikring i forbindelse med 
sejlads med elever i undervisningen 

har givet anledning til spørgsmål – og 
måske også bekymringer på skoler, 
som fx tager på kanoture. 

I den forbindelse kan vi henvise 
dels til den vejledning, der ligger på 
vores hjemmeside, og som vi bringer 
efter aftale med Efterskoleforeningen. 
Endvidere kan vi henvise til forsik-
ringsselskaberne – eksempelvis har 
Willis i juni måned orienteret om, 
hvordan skoler, der benytter Alminde-
lig Brands pakke kan, forholde sig.  
 

Link til  
- Vejledning hjemmeside 
- Willis orientering  

 
 

BUPL-ok 2013-15 er ude nu 
 
Den trykte udgave af BUPL-
overenskomsten for pædagogiske 
personale ved frie grundskoler skulle 
gerne være ankommet til skolerne i 2 
eksemplarer. Teksten er også tilgæn-
gelig elektronisk på adressen:  
 

Hent digital version af håndbogen 
 

 
 
 
 
 

 
 

KALENDER 2013 - 2014 
7. november ”Åben skole” – De Frie Grundskoler – Et landsdækkende 

åbent-hus-arrangement 

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

21. november Fyraftensmøde for ledere og bestyrelse på Børnenes Fri-
skole i Århus om folkeskolereformen, økonomi, arbejdstid 
m.m. 

28. november Fyraftensmøde for ledere og bestyrelse på Køge Lille Skole 
om folkeskolereform, økonomi, arbejdstid, m.m. 

30. – 31. januar Ledermøde – om OK 2013: De nye rammer om lærernes 
arbejdstid: Muligheder, værktøjer etc. Døgn-workshop med 
erfaringsudveksling, gruppearbejde, gennemgang af sidste 
nyt m.m.  Døgnmøde på Brogården ved Strib 

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

http://lilleskolerne.dk/kontoret/undervisning_og_tilsyn/undervisning/vejledning_for_sikker_sejlads
http://www.willisnews.dk/nyhedsbrev/skole-forsikring-nr-28-juni-2013/sejlads-med-elever/
http://lilleskolerne.dk/uploads/web01/files/overenskomster_og_lon/BUPL/04-10-2013_BUPL%20OK-13.pdf
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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  

17. – 19. september Ledertræf 2014  
  


