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TAK for et forrygende LILLESKOLETRÆF!! 
	  
Formandens	  mundtlige	  beretning	  blev	  
modtaget	  med	  lange	  klapsalver	  på	  
Repræsentantskabsmødet	  i	  fredag	  den	  
25.	  april	  på	  Kobæk	  Strand.	  Repræsen-‐
tantskabet	  godkendte	  regnskabet	  for	  
2013	  og	  budgetterne	  for	  2014	  og	  2015	  
og	  repræsentantskabet	  valgte	  3	  nye	  
personer	  og	  genvalgte	  1	  til	  Lillesko-‐
lernes	  bestyrelse	  og	  besluttede	  desu-‐
den,	  at	  foreningens	  kontingent	  vil	  
være	  det	  samme	  i	  2015	  som	  i	  2014.	  	  

17	  gæster	  fra	  11	  foreninger	  og	  or-‐
ganisationer	  overværede	  Repræsen-‐
tantskabsmødet,	  sammen	  med	  flere	  
end	  80	  deltagere	  fra	  22	  medlemssko-‐
ler.	  

Til	  bestyrelsesarbejdet	  blev	  John	  
Eriksen,	  Gudenåskolen,	  genvalgt.	  Her-‐
udover	  blev	  Inger	  Kvist,	  Lilleskolen	  i	  
Odense,	  Henning	  Pedersen,	  Ballerup	  
Ny	  Skole	  og	  Mette	  Lisbjerg	  Jensen,	  
Ryparken	  Lille	  Skole	  valgt.	  Ved	  den	  
skriftlige	  afstemning	  blev	  det	  afgjort,	  
at	  Henning	  Pedersen	  og	  Inger	  Kvist	  
træder	  ind	  som	  bestyrelsesmedlem-‐
mer	  mens	  John	  Eriksen	  og	  Mette	  Lis-‐
bjerg	  er	  suppleanter.	  Suppleanterne	  
deltager	  i	  	  alle	  bestyrelsens	  møder	  og	  

aktiviteter.	  Bestyrelsen	  konstituerer	  
sig	  på	  sit	  møde	  i	  maj	  måned.	  	  

De	  afgående	  bestyrelsesmedlem-‐
mer	  –	  Henrik	  Andersen,	  Byens	  Skole,	  
Lis	  Wulff,	  Bagsværd	  Friskole	  og	  Mor-‐
ten	  Pedersen,	  Østerbro	  Lille	  Skole	  –	  
modtog	  en	  stor	  tak	  og	  et	  bifald	  for	  
indsatsen.	  	  

Repræsentantskabsmødet	  fredag	  
eftermiddag	  blev	  fulgt	  op	  af	  en	  sjov	  og	  
stemningsmættet	  aften	  med	  under-‐
holdning	  og	  engageret	  og	  berigende	  
samvær.	  	  

Lørdag	  bød	  på	  et	  medrivende	  og	  
spændende	  inspirationsforløb	  om,	  
hvordan	  skolens	  undervisning,	  pæda-‐
gogik	  og	  organisation	  kan	  revitaliseres	  
og	  sættes	  på	  sporet	  i	  en	  positiv	  udvik-‐
ling,	  der	  også	  kan	  give	  skolen	  ”kant”.	  	  
Der	  blev	  sluttet	  af	  med	  et	  velturneret	  
oplæg	  om	  innovation	  og	  ledelse,	  med	  
fokus	  på	  hvordan	  man	  fanger	  de	  origi-‐
nale	  ideer	  og	  får	  dem	  trukket	  ind,	  så-‐
ledes	  at	  man	  hele	  tiden	  arbejder	  for,	  at	  
skolen	  er	  lidt	  bedre	  i	  morgen	  end	  i	  
dag.	  	  

Bestyrelsen	  vil	  gerne	  takke	  for	  den	  
store	  opbakning	  og	  den	  aktive	  medle-‐
ven	  i	  hele	  træffet!	  

	  
	  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

INDHOLD: 
 

Tak for et  
forrygende LILLESKOLETRÆF! 
 
Ny strategi for statens tilsyn 
med blandt andet de frie 
grundskoler  
 
Børns rettigheder på  
frie grundskler efter  
FNs børnekonvention 
 
NAVNE & SKOLER 
Ledere, opslag m.m.  
 
KORT NYT 

- Fælles Mål 
- Skolen i 200 år 
- Kopiering – hvad må 

man  
- Vuggestuer på frie 

grundskoler  
- Pejlemærker for kom-

petenceudvikling 
- Børneattester 

 
KALENDER  
 
 
NÆSTE Bestyrelsespost  
Udsendes tirsdag   
den 3. juni 2014. 

HUSK 
Intromøder for nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer 
22. maj på Århus Friskole og 

26. maj på Amager Lille Skole 
 

INVITATIONER 
udsendes til de nyvalgte, i takt med at 
vi modtager opdateringen af skoleop-
lysningerne. Brev med skoleoplysninger 
er udsendt – er du tvivl om de nyvalgte 
på din skole er tilmeldt, så er du vel-
kommen til at kontakte sekretariatet 
   

”Formandens	  klumme”	  blev	  
ikke	  færdig	  til	  deadline	  på	  
grund	  af	  uopsættelige	  op-‐
gaver.	  Bestyrelsenposten	  
udkommer	  derfor	  snarest	  
med	  Søren	  Erhard	  Hansens	  
maj-‐klumme.	  
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Ny strategi for statens tilsyn  
– skoleforeningerne inddrages i nyt Tilsynsforum 
 
Undervisningsministeriet	  har	  lanceret	  
en	  ny	  strategi	  for	  tilsyn	  med	  uddan-‐
nelserne,	  som	  ministeriet	  har	  ansvar	  
for.	  Det	  drejer	  sig	  om	  knapt	  1200	  selv-‐
ejende	  institutioner,	  heraf	  ca.	  540	  frie	  
grundskoler	  ca.	  540,	  som	  tilsammen	  
årligt	  modtager	  mere	  end	  30	  mia.	  kr.	  i	  
tilskud.	  Desuden	  omfatter	  strategien	  
landets	  godt	  1500	  folkeskoler.	  	  

Der	  er	  tale	  om	  en	  samlet	  strategi	  
under	  overskriften	  ”Dialogbaseret	  
kvalitetstilsyn”,	  som	  går	  på	  tværs	  både	  
af	  uddannelsesområderne	  og	  de	  for-‐
skellige	  tilsynsområder	  og	  tilsynsind-‐
satser.	  Fra	  Kvalitets-‐	  og	  Tilsynsstyrel-‐
sens	  side	  ønsker	  man,	  at	  skabe	  gen-‐
nemsigtighed	  og	  åbenhed	  om	  ministe-‐
riets	  tilsynsindsats.	  	  

Styrelsens	  tilsynsopgaver	  omfatter	  
dels	  et	  fagligt-‐pædagogisk	  tilsyn	  med	  
undervisning,	  prøver,	  resultater	  og	  
regeloverholdelse,	  dels	  et	  økonomisk-‐
administrativt	  tilsyn	  skolernes	  øko-‐
nomi,	  drift,	  regnskabsaflæggelse	  m.v.	  	  	  

Reglerne	  om,	  hvad	  der	  skal	  føres	  
tilsyn	  med,	  er	  IKKE	  ændret.	  Den	  nye	  
strategi	  handler	  dels	  om	  måden	  mini-‐
steriet	  tilrettelægger	  og	  udfører	  sine	  
tilsynsopgave,	  dels	  om,	  hvad	  ministe-‐
riet	  ser	  som	  formål	  med	  sin	  tilsynsind-‐
sats.	  Derfor	  er	  det	  klart,	  at	  skolerne	  vil	  
kunne	  opleve	  ændringer	  i	  udøvelsen	  af	  
tilsynet.	  På	  den	  korte	  bane	  forventer	  
vi	  dog	  ikke	  de	  store	  ændringer	  –	  og	  
hvad	  der	  vil	  ske	  på	  den	  lidt	  længere	  
bane	  har	  vi	  til	  gode	  at	  se.	  	  

I	  den	  konkrete	  tilrettelæggelse	  af	  
tilsynet	  vil	  man	  anvende	  tre	  spor,	  som	  
minder	  om	  det	  vi	  hidtil	  har	  set:	  
-‐ Risikobaseret	  tilsyn,	  hvor	  der	  ta-‐

ges	  udgangspunkt	  i	  screeninger,	  
der	  gennemføres	  på	  baggrund	  af	  
nogle	  udvalgte	  indikatorer.	  Indi-‐
katorerne	  kan	  handle	  både	  om	  
økonomiske	  forhold	  og	  om	  fx	  ele-‐
vernes	  faglige	  resultater.	  

-‐ Tematisk	  tilsyn	  har	  udgangs-‐
punkt	  i	  det	  enkelte	  uddannelses-‐
område.	  Som	  eksempel	  kan	  næv-‐

nes	  det	  tilsyn	  med	  praktisk-‐
musiske	  fag,	  som	  de	  frie	  grund-‐
skoler	  har	  oplevet.	  	  

-‐ Enkeltsagstilsyn,	  som	  typisk	  ret-‐
ter	  sig	  mod	  en	  enkelt	  uddannel-‐
sesinstitution	  og	  som	  oftest	  
iværksættes	  på	  baggrund	  af	  kon-‐
krete	  hændelser.	  

	  
I	  den	  nye	  strategi	  ses	  dialog	  som	  ”et	  
styringsredskab	  i	  tilsynet	  med	  det	  
formål	  at	  fremme	  kvalitetsarbejdet	  og	  
effektiv	  institutionsdrift	  lokalt”.	  	  

For	  at	  understøtte	  det	  dialogbase-‐
rede	  tilsyn	  har	  Kvalitets-‐	  og	  Tilsyns-‐
styrelse	  oprettet	  et	  nyt	  Tilsynsforum,	  
som	  består	  af	  repræsentanter	  fra	  inte-‐
resseorganisationerne,	  herunder	  de	  
frie	  grundskolers	  foreninger.	  Lillesko-‐
lerne	  er	  i	  dette	  arbejde	  repræsenteret	  
af	  sekretariatsleder	  Hans	  Jørgen	  Han-‐
sen	  fra	  de	  Kristne	  Friskoler,	  som	  også	  
er	  formand	  for	  Certificeringsudvalget.	  	  

Styrelsen	  har	  endvidere	  etableret	  
et	  ”revisornetværk	  som	  er	  et	  dialogfo-‐
rum	  med	  repræsentanter	  for	  de	  stats-‐
autoriserede	  og	  de	  registrerede	  revi-‐
sorer	  samt	  Rigsrevisionen”.	  

	  
Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  den	  nye	  stra-‐
tegi	  er	  udtryk	  for	  en	  tankegang	  om,	  at	  
man	  fra	  statens	  side	  kan	  styre	  ved	  at	  
fokusere	  på	  skolernes	  ”output”	  –	  tilsyn	  
er	  således	  andet	  og	  meget	  mere	  end	  
blot	  en	  kontrol	  af	  om	  uddannelsesin-‐
stitutionerne	  overholder	  reglerne.	  Der	  
er	  tale	  om	  et	  forsøg	  på	  aktiv	  styring.	  	  

I	  indledningen	  til	  Undervisnings-‐
ministeriets	  publikation	  ”Dialogbase-‐
ret	  kvalitetstilsyn”	  hedder	  det	  således:	  

	  ”Tilsynet	  indgår	  således	  som	  et	  
led	  i	  ministeriets	  systematiske	  ar-‐
bejde	  med	  realisering	  af	  de	  politi-‐
ske	  målsætninger	  indenfor	  de	  en-‐
kelte	  uddannelsesområder	  og	  er	  
en	  del	  af	  ministeriets	  styringsmo-‐
del	  på	  uddannelsesområdet”.	  
	  

PHP	  

ÅBEN SKOLE 2014 
6. november 

 
Alle frie grundskoler og 
folkeskoler inviteres til at 
slå dørene op samme 
eftermiddag – nemlig den 
første torsdag i november. 
 

IKKE 
to børn, 

to skoler, 
to klasser 
to lærere 

er ens 
så lad os vise naboer, og 
andre interesserede hvor-
dan der er på vores skole. 
 
ÅBEN SKOLE blev afholdt 
første gang i 2013 – med 
stor succes. Trods meget 
snævre tidsplaner (pga. 
konflikten) sluttede flere 
end 200 skoler op.  
 
Jo flere der er med des 
større effekt: Kampen for 
den frie skole er i høj grad 
lokal – og handler om at 
vise hvorfor netop vores 
skole har sin berettigelse. 
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Børns rettigheder  
på frie grundskoler efter FN´s børnekonvention 
 
Folketingets	  ombudsmand	  har	  rettet	  
henvendelse	  til	  Undervisningsministe-‐
riet	  om,	  hvorledes	  børns	  rettigheder	  
er	  sikret	  på	  frie	  grundskoler.	  	  

Anledningen	  er,	  at	  ombudsmanden	  
har	  modtaget	  2	  klager	  fra	  forældre,	  
hvis	  børn	  er	  blevet	  udskrevet	  af	  skolen	  
med	  kort	  varsel.	  Klagerne	  går	  på,	  at	  
skolens	  beslutning	  om	  at	  udskrive	  
eleverne	  er	  truffet	  på	  udokumenteret	  
grundlag,	  utilstrækkeligt	  oplyst	  grund-‐
lag	  og	  uden	  at	  forældrene	  og	  eleven	  
selv	  er	  blevet	  hørt.	  

Ombudsmanden	  har	  afvist	  at	  ind-‐
lede	  egentlige	  ombudsmandsundersø-‐
gelser	  i	  de	  to	  sager;	  men	  har	  alligevel	  
fundet	  anledning	  til	  at	  tage	  sagen	  op	  
på	  et	  generelt	  plan	  med	  Under-‐
visningsministeriet.	  

Spørgsmålet	  er,	  om	  børnenes	  ret-‐
tigheder	  i	  medfør	  af	  FNs	  børnekon-‐
vention	  er	  sikret	  godt	  nok	  på	  frie	  
grundskoler.	  Før	  den	  1.	  november	  
2012	  afviste	  ombudsmanden	  at	  be-‐
handle	  klager	  over	  frie	  grundskoler,	  
fordi	  skolerne	  ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  
offentlige	  forvaltning.	  Men	  den	  1.	  no-‐
vember	  2012	  fik	  ombudsmanden	  et	  
børnekontor,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  
overvåge	  og	  sikre	  børns	  rettigheder	  i	  
henhold	  til	  FNs	  børnekonvention.	  
Ombudsmanden	  skal	  således	  arbejde	  
for	  børnekonventionens	  implemente-‐

ring	  i	  Danmark	  –	  herunder	  i	  frie	  
grundskoler.	  

Lilleskolerne	  	  og	  de	  øvrige	  skolefor-‐
eningen	  er	  inviteret	  til	  møde	  med	  
undervisningsministeriet	  for	  at	  drøfte	  
problemstillingerne	  i	  denne	  forbindel-‐
se.	  

Ombudsmandens	  initiativ	  indehol-‐
der	  mindst	  to	  vinkler:	  Dels	  hvordan	  
skolerne	  håndterer	  børns	  rettigheder,	  
dels	  hvordan	  Lilleskolerne	  principielt	  
ser	  på	  sagen.	  	  

Det	  er	  yderst	  sjældent,	  at	  vi	  i	  Lille-‐
skolerne	  hører	  om	  sager,	  hvor	  foræl-‐
dre	  føler	  sig	  dårligt	  behandlet	  i	  forbin-‐
delse	  med	  at	  en	  udskrivning	  af	  en	  elev	  
sker	  på	  skolens	  initiativ.	  Det	  tager	  vi	  
som	  udtryk	  for	  en	  dygtig	  og	  respekt-‐
fuld	  tilgang	  til	  de	  følsomme	  problem-‐
stillinger	  sådanne	  tilfælde	  næsten	  altid	  
indeholder.	  	  

På	  det	  principielle	  plan	  er	  Lillesko-‐
lernes	  holdning,	  at	  vi	  skal	  gøre	  vores	  
yderste	  for	  at	  ingen	  børn	  kommer	  i	  
klemme.	  Det	  betyder	  også	  at	  børns	  
rettigheder	  naturligvis	  skal	  respekte-‐
res,	  og	  at	  man	  på	  skolerne	  altid	  skal	  
være	  opmærksomme	  på	  at	  høre	  bør-‐
nene	  og	  forældrene.	  Lilleskolerne	  
medvirker	  gerne	  til	  at	  sikre	  børns	  
rettigheder	  –	  det	  stemmer	  jo	  100%	  
med	  foreningens	  motto:	  ”Skolen	  er	  for	  
børn”.	  	  	  
	  

	  
	  
	  

	  

NAVNE & SKOLER 
	  
Bagsværd Friskole søger leder. 
Skolelederstillingen	  ved	  Bagsværd	  
Friskole	  er	  nu	  slået	  op	  med	  ansøgnings-‐
frist	  den	  16.	  maj.	  Skolens	  bestyrelse	  
satser	  på	  at	  kunne	  ansætte	  en	  ny	  leder,	  
som	  kan	  starte	  til	  august	  måned.	  Skole-‐

lederstillingen	  er	  blevet	  ledig	  efter	  at	  
Lis	  Wulff	  tidligere	  på	  året	  opsagde	  sit	  
job	  for	  at	  søge	  andre	  veje.	  	  
Besøg	  skolen	  på	  
www.bagsvardfriskole.dk	  	  
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Den Lille Skole i København. Laila	  
Iisaager	  Andersen	  har	  aftalt	  med	  sko-‐
lens	  bestyrelse,	  at	  hun	  fratræder	  som	  
skoleleder	  og	  fortsætter	  som	  lærer	  på	  
skolen.	  Ønsket	  om	  at	  overgå	  til	  en	  
lærerstilling	  har	  meldt	  sig	  efter	  en	  
længere	  sygeperiode.	  Overgangen	  er	  
sket	  i	  sidste	  uge.	  Skolens	  bestyrelse	  
har	  iværksat	  processen	  med	  at	  søge	  en	  
ny	  skoleleder,	  og	  man	  har	  konstitueret	  
Margit	  Buhl	  som	  skoleleder	  indtil	  søg-‐
ningen	  er	  afsluttet.	  	  
	  
	  
Syddjurs Friskole. Onsdag	  den	  30.	  
april	  afholdt	  Syddjurs	  Friskole	  afskeds-‐
reception	  for	  Dorte	  Ruggaard.	  Skolens	  
bestyrelse	  havde	  inviteret	  alle	  til	  at	  
komme	  og	  hjælpe	  med	  at	  give	  Dorte	  en	  
hyggelig	  sidste	  arbejdsdag,	  inden	  hun	  
bliver	  efterlønner.	  
	  
	  
Hundige Lille Skole. Bestyrelsen	  
for	  Hundige	  Lille	  Skole	  meddeler,	  at	  
”Vores	  skoleleder	  gennem	  22	  år	  Hans	  
Mathiesen	  har	  valgt,	  at	  gå	  på	  pension	  
pr.	  1.	  oktober	  2014.	  Hans	  blev	  ansat	  
som	  lærer	  på	  skolen	  i	  1979	  og	  har	  
siden	  1992	  været	  skoleleder.	  Bestyrel-‐
sen	  har	  pr.	  1.	  august	  2014	  ansat	  Lars	  
Stöckel-‐Hinnum	  som	  ny	  skoleleder.	  
Som	  souschef	  har	  vi	  ansat	  Zitta	  
Østergaard	  Nielsen.”	  
 
 

Skolerne i København til  
møde med borgmesteren 
	  
De	  frie	  grundskoler	  i	  Københavns	  
kommune	  er	  blevet	  inviteret	  til	  møde	  
med	  Børne-‐	  og	  ungdomsborgmester	  
Pia	  Allerslev,	  tirsdag	  den	  13.	  maj,	  kl.	  
12.30-‐14.30.	  	  

Mødet	  sigter	  på	  at	  styrke	  samar-‐
bejdsfladerne	  mellem	  kommunen	  og	  
de	  frie	  grundskoler	  gennem	  gensidig	  
information	  og	  videndeling.	  Således	  
skal	  man	  blandt	  andet	  drøfte	  de	  frie	  
grundskolers	  adgang	  dels	  til	  sprog-‐
vurderinger	  fra	  børnehaverne,	  dels	  til	  
uddannelsesdage	  for	  børnehaveklas-‐
seledere.	  	  Endvidere	  vil	  kommunen	  
præsentere	  et	  sprogvurderingsværk-‐
tøj,	  som	  skolerne	  kan	  få	  glæde	  af.	  Og	  
der	  vil	  blive	  præsenteret	  et	  digitalt	  
kort	  med	  alle	  Københavnske	  skoler.	  	  

Mødet	  er	  kommet	  i	  stand	  gennem	  
et	  samarbejde	  mellem	  skoleforenin-‐
gerne	  og	  Københavns	  Kommune.	  Invi-‐
tationen	  fra	  skoleforeningerne	  og	  
borgmesteren	  blev	  i	  sidste	  uge	  sendt	  
direkte	  til	  blandt	  andet	  lilleskolerne	  i	  
Københavns	  kommune.	  

Målet	  for	  samarbejdet	  mellem	  sko-‐
leforeningerne	  og	  Købehavns	  Kom-‐
mune	  er	  at	  forbedre	  en	  række	  forhold	  
vedrørende	  grundskoleelever	  i	  kom-‐
munen.	  I	  invitationen	  til	  mødet	  næv-‐
nes	  emner	  som	  sprogvurdering,	  skole-‐
skiftere,	  tilbud	  om	  uddannelse	  til	  for	  
børnehaveklasseledere.	  
	  

	  
	  
	  

	  

KORT NYT 
	  
Fælles Mål bliver kun digitale 
	  
De	  ny	  Forenklede	  Fælles	  Mål,	  som	  
undervisningsministeriet	  forventer	  at	  
offentliggøre	  i	  slutningen	  af	  juni	  må-‐
ned,	  vil	  kun	  komme	  digitalt.	  Det	  bety-‐

der,	  at	  den	  hidtidige	  trykte	  udgave	  af	  
Fælles	  Mål	  ophører.	  	  

De	  ny	  Fælles	  Mål	  vil	  blive	  offentlig-‐
gjort	  på	  EMU.dk.	  	  	  
	  
	  
	  

ER I KLAR?  
Tilmeldingen er 
sendt – og togrejsen 
er booket. 
SÅ nu skal der bare  
øves til den STORE 
LILLESKOLEFESTIVAL 
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Skolen i 200 år  
- information, workshops mm 
	  
Folkeskolens	  200	  års	  jubilæum	  fejres	  
på	  mange	  måder	  –	  og	  kan	  måske	  også	  
give	  anledning	  til	  en	  eller	  anden	  form	  
for	  markering	  på	  en	  lilleskole.	  Til	  den	  
ende	  kan	  man	  hente	  inspiration	  hos	  
sekretariatet	  for	  ”Skole	  i	  200	  år”,	  på	  	  

www.skole200.dk	  
hvor	  man	  også	  har	  mulighed	  for	  at	  
ansøge	  om	  at	  få	  en	  gratis	  workshop.	  
	  
	  
	  
Kopiering – hvad må man? 
	  
På	  sitet	  kopitilundervisning.dk	  kan	  
man	  få	  en	  præcis	  vejledning	  i,	  hvad	  
skolens	  medarbejdere	  må	  kopiere	  til	  
brug	  i	  undervisningen	  m.v.	  ”Kopierin-‐
gens	  HVEM-‐HVAD-‐HVOR”	  kalder	  Co-‐
pydan	  Tekst	  &	  Node	  hjemmesiden,	  
som	  de	  har	  ansvaret	  for.	  Siden	  rum-‐
mer	  et	  særligt	  afsnit	  for	  frie	  grundsko-‐
ler,	  hvor	  både	  ledelse	  og	  medarbejde-‐
re	  kan	  hente	  nyttig	  information.	  
	  
Kopieringens	  hvem-‐hvad-‐hvor	  for	  frie	  
grundskoler	  
 
	  
	  
Frie grundskoler kan nu oprette 
vuggestuer 
Folketinget	  har	  den	  10.	  april	  vedtaget	  
en	  ændring	  af	  friskoleloven,	  der	  giver	  
skolerne	  mulighed	  for	  at	  etablere	  dag-‐
tilbud	  til	  børn	  fra	  0	  år	  til	  børnehave-‐
klassealderen.	  Hermed	  er	  den	  hidtidi-‐
ge	  mulighed	  for	  at	  oprette	  børnehaver	  
suppleret	  med	  en	  mulighed	  for	  at	  op-‐
rette	  vuggestuer.	  	  

Lovændringen	  træder	  i	  kraft	  1.	  au-‐
gust	  2014	  og	  er	  udformet	  som	  en	  om-‐
formulering	  af	  lovens	  §	  36	  a.	  Den	  nye	  
paragraf	  36	  kan	  ses	  i	  nedenstående	  
faktaboks.	  Sekretariatet	  –	  Friskolernes	  
Hus	  –	  rådgiver	  også	  om	  etablering	  af	  
vuggestuer	  og	  børnehaver.	  	  

	  

Kompetenceudvikling – pejle-
mærker og finansiering 
	  
Skolernes	  tilskud	  indeholder	  i	  2014	  
ogh	  2015	  et	  beløb	  svarende	  til	  199	  kr.	  
pr.	  elev,	  der	  er	  tildelt	  som	  ekstra	  mid-‐
ler	  udover	  det	  tilskud,	  der	  fremkom-‐
mer	  som	  en	  fast	  procentdel	  af	  gen-‐
nemsnitsudgifterne	  i	  folkeskolen.	  	  

Midlerne	  er	  tiltænkt	  kompetence-‐
udvikling	  og	  er	  såkaldte	  ”partsmidler”.	  
Hermed	  menes	  penge,	  der	  skal	  anven-‐
des	  efter	  nærmere	  aftale	  mellem	  ar-‐
bejdsgiver-‐	  og	  lønmodtagerorganisa-‐
tionerne.	  I	  den	  forbindelse	  er	  der	  op-‐
stillet	  6	  pejlemærker,	  angående	  arbej-‐
det	  med	  kompetenceudvikling.	  	  

”Det	  er	  gennemgående	  for	  pejle-‐
mærkerne,	  at	  der	  fortsat	  skal	  være	  
respekt	  for	  de	  frie	  skolers	  mangfoldig-‐
hed,	  men	  at	  der	  bør	  være	  de	  samme	  
nationale	  mål	  for	  kvaliteten	  af	  under-‐
visningen	  på	  de	  frie	  skoler	  som	  på	  de	  
almindelige	  skoler	  efter	  folkeskolere-‐
formen.	  Desuden	  er	  det	  gennemgåen-‐
de,	  at	  lærernes	  kompetenceudvikling	  
skal	  være	  til	  stor	  gavn	  for	  elevernes	  
læring	  og	  trivsel.”	  hedder	  det	  i	  under-‐
visningsministeriets	  præsentation,	  
partsudvalgets	  opstillede	  pejlemær-‐
kerne,	  der	  i	  kort	  form	  lyder:	  

1. Prioriter	  kompetenceudvikling	  
med	  afsæt	  i	  elevernes	  behov	  for	  
læring	  og	  trivsel.	  

2. Anerkend	  flere	  veje	  til	  målet	  og	  
favn	  forskellighed	  som	  en	  styr-‐
ke	  for	  fællesskabet.	  

3. Afdæk	  lokale	  kompetencer	  og	  
kompetencebehov	  i	  en	  inddra-‐
gende	  proces.	  

4. Fokuser	  på	  kompetenceudvik-‐
ling	  i	  undervisningsfag	  og	  po-‐
tentialet	  hos	  den	  enkelte.	  

5. Optimer	  mulighederne	  for	  de-‐
ling	  af	  viden	  –	  for	  eksempel	  ved	  
ressourcepersoner.	  

6. Evaluer	  og	  følg	  op	  på	  skolens	  
indsats	  og	  del	  erfaringer	  om	  ef-‐
fekten.	  

	  

FAKTA: Lov 100, vedta-
get af Folketinget 10. april 
2014 
 
»§ 36 a. 
Frie grundskoler kan for 
børn, der ikke er begyndt i 
børnehaveklassen, etablere 
og drive privatinstitutioner 
og private pasningsordnin-
ger efter dagtilbudslovens 
regler. Den overordnede 
ledelse af en fri grundsko-
les privatinstitution eller 
private pasningsordning 
påhviler skolens bestyrelse. 
 
Stk. 2. 
Forældrebetaling, kommu-
nale tilskud og eventuelle 
private tilskud skal samlet 
dække alle direkte driftsud-
gifter til en privatinstitution 
efter stk. 1, 1. pkt. Foræl-
drebetaling og eventuelle 
private tilskud skal samlet 
dække alle direkte driftsud-
gifter til en privat pasnings-
ordning efter stk. 1, 1. pkt. 
En fri grundskole, som 
driver privatinstitution eller 
privat pasningsordning, skal 
både lægge særskilt budget 
og føre særskilt regnskab 
herfor, og regnskabet skal 
være en del af skolens 
samlede regnskab.« 
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Hent børneattester digitalt 
	  
Den	  lovpligtige	  børneattest	  kan	  frem-‐
over	  bestilles	  digitalt	  hos	  Politiet.	  	  

I	  henhold	  til	  bekendtgørelsen	  om	  
børneattester	  for	  blandt	  andet	  frie	  
grundskoler	  skal	  der	  ”…	  indhentes	  
børneattest	  for	  personer,	  der	  skal	  
fungere	  som	  ledere,	  lærere,	  svømme-‐
lærere,	  pædagoger,	  pædagogmed-‐
hjælpere,	  private	  børnepassere,	  klub-‐
pædagoger,	  dagplejere,	  dagplejepæ-‐
dagoger,	  støttepædagoger,	  ta-‐
le/hørepædagoger,	  skolepsykologer,	  
vejledere	  ved	  Ungdommens	  Uddan-‐
nelsesvejledning,	  skolesekretærer,	  
pedeller,	  økonomaer,	  rengøringsper-‐
sonale	  samt	  andet	  teknisk	  og	  admini-‐
strativt	  personale,	  herunder	  assisten-‐
ter,	  afløsere,	  vikarer	  og	  studerende	  i	  
praktik.”	  

Det	  er	  skolen,	  der	  skal	  indhente	  
børneattesten.	  Privatpersoner	  kan	  
ikke	  selv	  bestille	  en	  børneattest.	  Men	  
medarbejderen	  skal	  give	  samtykke	  til	  
at	  der	  indhentes	  børneattest.	  Når	  sko-‐
len	  har	  logget	  sig	  ind	  på	  Politiets	  

hjemmeside	  og	  har	  bestilt	  en	  børneat-‐
test,	  har	  medarbejderen	  14	  dage	  til	  at	  
afgive	  sit	  samtykke	  elektronisk,	  fx	  ved	  
hjælp	  af	  NemId.	  Ekspeditionstiden	  er	  
normalt	  10	  hverdage	  fra	  at	  samtykket	  
er	  modtaget	  hos	  Rigspolitiet.	  	  

Børneattesten	  er	  gratis,	  og	  det	  er	  
skolens	  ansvar	  at	  der	  er	  indhentet	  
børneattest	  i	  det	  konkrete	  tilfælde	  –	  
det	  er	  naturligvis	  også	  skolens	  ansvar,	  
at	  der	  må	  indhentes	  børneattest	  for	  
den	  pågældende	  person.	  	  
	  
	  
	  

Lønoversigt og  
pensionsoversigt opdateret 
	  
Oversigten	  med	  angivelse	  af	  alle	  over-‐
enskomstmæssige	  løndele	  for	  skolens	  
medarbejdere	  er	  opdateret	  pr.	  1.	  april	  
2014.	  Endvidere	  er	  oversigten	  over	  
pensionsordninger	  opdateret	  pr.	  1.	  
april.	  De	  opdaterede	  oversigter	  er	  
sendt	  til	  skolens	  kontor.	  
 

	  
	  
	  

KALENDER 2014 - 2015	  

	  

22.	  maj	   Intromøde	  for	  nyvalgte	  bestyrelsesmedlemmer.	  
16.30	  –	  21.30	  på	  Århus	  Friskole	  

26.	  maj	   Intromøde	  for	  nyvalgte	  bestyrelsesmedlemmer.	  
	   16.30	  –	  21.30	  på	  Amager	  Lille	  Skole	  
13.	  juni	   SFO-‐ledernetværksmøde	  på	  Århus	  Friskole,	  kl.	  9-‐16	  	  
23.-‐25.	  juni	   Lilleskolefestival	  2014	  på	  Randers	  Lille	  Skole	  	  
17.	  –	  19.	  september	   Ledertræf	  2014	  	  
3.	  –	  5.	  november	   Kursus	  for	  administrativt	  personale	  i	  Holbæk	  	  
6.	  november	   ÅBEN	  SKOLE	  2014	  
12.	  –	  14.	  november	   Inklusionstræf	  2014	  i	  Holbæk	  
5.	  –	  6.	  december	   LUF	  –	  på	  Den	  Frie	  Lærerskole	  i	  Ollerup	  	  
24.	  –	  25.	  april	  2015	   Lilleskoletræf	  2015	  på	  Kobæk	  Strand	  	  


