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Hjælp med at vise vej i skolejunglen 
	  

Nu	  er	  skoleåret	  
snart	  forbi	  og	  lære-‐
re,	  elever	  og	  foræl-‐
dre	  ude	  på	  lillesko-‐
lerne	  er	  i	  gang	  med	  
at	  afslutte:	  Der	  er	  
som	  sædvanligt	  
travlt	  med	  sommer-‐
fester,	  afslutnings-‐

arrangementer,	  Lilleskolernes	  Festi-‐
val,	  afgangsprøver	  m.m.	  	  

Samtidig	  har	  ledelserne	  –	  som	  
sædvanlig	  -‐	  næsen	  begravet	  i	  planer	  
for	  næste	  år:	  børnetal,	  ansættelser,	  
skemaer,	  fagfordelinger	  og	  kalendere	  
er	  ved	  at	  være	  på	  plads;	  men	  i	  år	  har	  
opgaven	  været	  vanskeliggjort	  af	  de	  
nye	  arbejdstidsaftaler.	  	  

Det	  har	  på	  de	  fleste	  lilleskoler	  ud-‐
fordret	  de	  vante	  procedurer	  og	  rytmer	  
og	  helt	  sikkert	  kostet	  ekstra	  kræfter	  -‐	  
både	  hos	  lederne	  og	  hos	  lærerne,	  ikke	  
mindst	  her	  i	  slutspurten,	  hvor	  det	  hele	  
skal	  falde	  på	  plads	  og	  blive	  konkret.	  
Det	  er	  stadig	  mit	  overordnede	  indtryk,	  
at	  lilleskolerne	  nok	  skal	  finde	  ud	  det	  
lokalt,	  for	  de	  fleste	  steder	  er	  man	  star-‐
tet	  med	  at	  drøfte,	  hvad	  aftalerne	  skal	  
bruges	  til	  –	  med	  andre	  ord:	  Hvilken	  
skole	  vil	  man	  lokalt	  have	  og	  lave.	  

Men	  aftalerne	  skal	  jo	  virke	  i	  prak-‐
sis!	  	  

Nu	  kommer	  implementeringsfasen	  
og	  der	  bliver	  sikkert	  både	  brug	  for	  
evalueringer,	  fortolkninger	  og	  juste-‐
ringer	  –	  både	  på	  skolerne	  mellem	  
ledelser	  og	  lærere,	  men	  også	  ledelser-‐
ne	  i	  mellem.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  Lilleskolerne	  
invitere	  til	  ledermøder	  i	  efteråret,	  
hvor	  lederne	  kan	  dele	  viden	  og	  erfa-‐
ringer	  med	  hinanden	  om	  netop	  dette.	  

Samtidig	  vil	  vi	  i	  samarbejde	  med	  
Frie	  Skolers	  Lærerforening	  lave	  en	  
minitænketank,	  hvor	  vi	  kan	  vende	  en	  
række	  scenarier	  eller	  cases	  fra	  det	  
virkelige	  arbejdsliv	  ude	  på	  lilleskoler-‐
ne.	  Tanken	  er,	  at	  både	  Lilleskolerne	  og	  
Frie	  Skolers	  Lærerforening	  på	  bag-‐
grund	  af	  dette	  arbejde	  vil	  kunne	  inspi-‐

rere	  og	  rådgive	  vores	  respektive	  med-‐
lemmer	  bedre	  –	  også	  der,	  hvor	  der	  er	  
forskellige	  opfattelser	  og	  fortolknin-‐
ger.	  Det	  samarbejde	  ser	  vi	  frem	  til	  –	  og	  
selv	  om	  der	  allerede	  er	  skabt	  lokale	  
forståelser	  og	  planer,	  mener	  vi,	  at	  
skolerne	  har	  brug	  for	  en	  løbende	  råd-‐
givning	  ikke	  mindst	  i	  det	  første	  år.	  

Folkeskolereformen	  har	  givet	  nog-‐
le	  efterdønninger	  og	  der	  vil	  sikkert	  
komme	  flere	  i	  de	  næste	  par	  år,	  men	  
igen	  giver	  det	  nye	  muligheder	  for	  at	  
blive	  skarpere	  internt	  og	  profilere	  sig	  
eksternt	  på	  skolerne.	  

Lilleskolerne	  kan	  noget,	  der	  stadig	  
efterspørges,	  noget	  der	  måske	  efter-‐
spørges	  endnu	  mere	  i	  dag	  end	  for	  10	  
år	  siden:	  Vi	  kan	  tilbyde	  et	  alternativt	  
syn	  på	  børneliv,	  skoleliv,	  faglighed	  og	  
dannelse,	  der	  kan	  danne	  modvægt	  og	  
supplement	  til	  den	  entydige	  fokuse-‐
ring	  på	  de	  kompetencer,	  der	  efter-‐
spørges	  af	  erhvervslivet.	  	  

Men	  vi	  skal	  hjælpe	  de	  nye	  forældre	  
med	  at	  finde	  vej	  i	  skolejunglen,	  og	  
finde	  netop	  den	  rigtige	  skole	  til	  deres	  
børn.	  Derfor	  er	  det	  allerede	  nu,	  at	  
lilleskolerne	  skal	  ruste	  sig	  til	  årets	  
Åben	  Skole	  den	  6.	  november,	  hvor	  
forhåbentlig	  dobbelt	  så	  mange	  lille-‐
skoler	  som	  sidste	  år	  –	  sammen	  med	  
friskoler,	  privatskoler,	  kristne	  frisko-‐
ler	  -‐	  og	  forhåbentlig	  lokale	  folkeskoler	  
–	  igen	  slår	  dørene	  op	  for	  nysgerrige	  
forældre,	  og	  dermed	  hjælper	  dem	  med	  
det	  vigtige	  skolevalg.	  	  

På	  årets	  bornholmermøde,	  har	  Lil-‐
leskolerne	  sammen	  med	  de	  andre	  sko-‐
leforeninger	  sat	  spørgsmålet	  på	  spid-‐
sen	  til	  vores	  debat:	  Bruger	  vi	  mere	  tid	  
på	  at	  vælge	  sofa	  end	  på	  at	  vælge	  skole?	  

Vi	  håber,	  at	  I	  er	  med	  på	  at	  være	  
synlige	  og	  vise	  jeres	  lilleskole	  derude	  i	  
offentligheden,	  hvor	  I	  er	  -‐	  det	  er	  her	  vi	  
skal	  kæmpe	  for	  vores	  berettigelse.	  
	  

God	  sommer	  
Søren	  Erhard	  Hansen	  
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Lilleskolernes bestyrelse  
er i arbejdstøjet efter konstituering 
 
Søren	  Erhard	  Hansen	  fortsætter	  som	  
formand	  for	  Lilleskolerne,	  og	  Inger	  
Kvist	  blev	  valgt	  til	  ny	  næstformand,	  da	  
foreningens	  bestyrelse	  konstituerede	  
sig	  på	  sit	  første	  møde	  efter	  Repræsen-‐
tantskabsmødet	  den	  25.	  april.	  	  

Inger	  Kvist	  er	  nyvalgt	  til	  bestyrel-‐
sen	  ligesom	  Henning	  Pedersen	  og	  
Mette	  Lisbjerg	  Jensen	  er	  nye	  i	  besty-‐
relsesarbejdet.	  På	  mødet	  blev	  en	  ræk-‐
ke	  andre	  poster	  fordelt,	  hvilket	  bety-‐
der,	  at	  den	  siddende	  bestyrelse	  for	  
Lilleskolerne	  ser	  således	  ud:	  
Søren	  Erhard	  Hansen:	  Formand.	  
(Skoleleder	  ved	  Roskilde	  Lille	  Skole)	  
Inger	  Kvist:	  Næstformand.	  (Skolele-‐
der	  ved	  Lilleskolen	  i	  Odense)	  
Gitte	  Baaring	  Hansen:	  Fordelings-‐
sekretariatets	  bestyrelse,	  Økonomi-‐
udvalget,	  Forligsnævn.	  (Viceskolele-‐
der	  ved	  Helsingør	  Lille	  Skole)	  
Henning	  Pedersen:	  Det	  Internatio-‐
nale	  Råd,	  Økonomiudvalget.	  (Besty-‐
relsesmedlem	  ved	  Ballerup	  Ny	  Sko-‐
le)	  
John	  Eriksen:	  Suppleant,	  Lønmæg-‐
lingsudvalget.	  (Skoleleder	  ved	  Gu-‐
denåskolen)	  
Lotte	  Kamp:	  Forligsnævn,	  Lønmæg-‐
lingsudvalget.	  (Forældre	  ved	  Ørestad	  
Friskole)	  	  
Mette	  Lisbjerg	  Jensen:	  Suppleant,	  
Forligsnævn.	  (Skoleleder	  ved	  Rypar-‐
ken	  Lille	  Skole)	  
Mia	  Hesselberg	  Thomsen:	  Natio-‐
nalt	  Videncenter	  for	  Frie	  Skoler,	  For-‐
ligsnævn,	  Lønmæglingsudvalget,	  Det	  
Internationale	  Råd.	  (Tidligere	  foræl-‐
dre	  og	  bestyrelsesmedlem	  ved	  Hum-‐
lebæk	  Lille	  Skole)	  
Sus	  Rudiengaard:	  Bestyrelsen	  for	  
Københavns	  Åbne	  Gymnasium.	  (Sko-‐
leleder	  ved	  Køge	  Lille	  Skole)	  

	  
Udover	  de	  nævnte	  poster	  vil	  bestyrel-‐
sen	  på	  de	  kommende	  møder	  fokusere	  

på	  de	  opgaver,	  der	  handler	  om	  alt	  det,	  
der	  giver	  fællesskab	  mellem	  skolerne	  i	  
foreningen	  og	  understøtter	  skolernes	  
identitet	  som	  lilleskoler	  og	  frie	  grund-‐
skoler.	  I	  overskriftsform	  kunne	  det	  
være:	  Det	  pædagogiske	  arbejde,	  besty-‐
relserne	  og	  skolelederne.	  	  

Bestyrelsen	  har	  valgt	  ikke	  at	  udpe-‐
ge	  faste	  medlemmer	  til	  eventuelle	  
voldgiftsager,	  da	  sådanne	  sager	  er	  
yderst	  sjældne	  –	  Lilleskolerne	  har	  ikke	  
været	  involveret	  i	  voldgiftssager	  i	  de	  
seneste	  20	  år.	  

I	  Certificeringsudvalget,	  som	  udpe-‐
ges	  af	  Fordelingssekretariatets	  besty-‐
relse,	  er	  Lilleskolerne	  repræsenteret	  
af	  sekretariatsleder	  Peter	  Højgaard	  
Pedersen.	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  afholdes	  
den	  24.	  juni	  i	  Randers	  i	  forbindelse	  
med	  Lilleskolefestival	  2014.	  Efter	  
sommerferien	  skal	  bestyrelsen	  holde	  
fællesmøde	  med	  styrelsen	  for	  Dansk	  
Friskoleforening	  for	  at	  drøfte	  udvik-‐
lingen	  af	  sekretariatssamarbejdet.	  
Endvidere	  skal	  bestyrelsen	  den	  12.	  
september	  deltage	  i	  et	  stort	  fællesmø-‐
de	  for	  bestyrelserne	  for	  foreningerne	  
for	  alle	  frie	  skoler.	  	  

MEN	  første	  opgave	  bliver	  Folke-‐
mødet	  på	  Bornholm	  i	  næste	  uge,	  hvor	  
en	  stor	  del	  af	  Lilleskolernes	  bestyrelse	  
deltager	  –	  blandt	  andet	  for	  at	  kunne	  
blande	  sig	  i	  de	  mange	  debat	  og	  arran-‐
gementer,	  der	  er	  relevante	  for	  Lille-‐
skolerne	  og	  De	  Frie	  Grundskoler.	  
Sammen	  med	  de	  øvrige	  skoleforenin-‐
ger	  har	  De	  Frie	  Grundskoler	  sit	  eget	  
debatarrangement,	  med	  Clement	  
Kjersgaard	  som	  ordstyrer	  og	  deltagel-‐
se	  af	  blandt	  andet	  Mette	  With	  Hagen-‐
sen,	  formand	  for	  Skole	  &	  Forældre,	  
Anders	  Morgenthaler,	  forældre	  og	  
med	  i	  nyt	  skoleinitiativ,	  Søren	  Erhard	  
Hansen,	  Lilleskolernes	  formand,	  Gor-‐
don	  Ørskov	  Madsen,	  Danmarks	  Lærer-‐
forening.	  
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Velkommen til nye Nyhedsbreve 
Tre nyhedsbreve skal sikre solidt informationsniveau til alle medlems-
grupper i Lilleskolerne og Dansk Friskolefornening 
 
Dansk	  Friskoleforening	  og	  Lilleskoler-‐
ne	  besluttede	  januar	  2014	  at	  indlede	  
et	  formelt	  samarbejde	  på	  sekretari-‐
atsniveau.	  Der	  er	  god	  mening	  i	  at	  sam-‐
arbejde	  dels	  om	  rådgivningen	  til	  sko-‐
lerne	  og	  dels	  om	  de	  værktøjer	  og	  til-‐
bud,	  som	  begge	  sekretariater	  skal	  
servicere	  medlemsskolerne	  med.	  Til-‐
sammen	  er	  der	  tale	  om	  335	  skoler	  
(275	  i	  Dansk	  Friskoleforening	  og	  60	  
Lilleskoler).	  

Sekretariatssamarbejdet	  er	  nu	  i	  
fuld	  gang	  og	  telefonsystemet	  er	  lagt	  
sammen.	  Vi	  kan	  derfor	  trække	  på	  den	  
samlede	  kapacitet,	  som	  i	  alt	  rummer	  
12	  faste	  medarbejdere.	  Det	  giver	  gode	  
synergier,	  som	  vi	  tror	  på,	  skolerne	  får	  
glæde	  af.	  	  

Vi	  har	  nu	  også	  søsat	  tre	  nyheds-‐
breve,	  som	  skal	  styrke	  vores	  service	  
og	  information	  til	  samtlige	  medlems-‐
grupper	  på	  skolerne:	  
	  

• BestyrelsesNyt	  -‐	  målrettet	  sko-‐
lens	  bestyrelse	  (udkommer	  1.	  
onsdag	  hver	  måned).	  Bestyrel-‐

sesNyt	  er	  den	  nye	  udgave	  af	  Be-‐
styrelsesposten,	  som	  vil	  ændre	  
udsende	  og	  indhold	  i	  de	  kom-‐
mende	  måneder;	  startende	  med	  
denne	  udgave.	  
	  

• SkoleNyt	  -‐	  målrettet	  skolens	  
administration	  (udkommer	  
hver	  onsdag)	  –	  erstatter	  Skole-‐
posten.	  

	  

• Den	  frie	  Skole	  -‐	  målrettet	  for-‐
ældre,	  ansatte	  og	  skolekreds-‐
medlemmer	  (udkommer	  hver	  2.	  
måned)	  –	  er	  en	  spitny	  publika-‐
tion.	  

Nyhedsbrevene	  bliver	  sendt	  direk-‐
te	  til	  alle	  medlemsskoler.	  Vi	  appellerer	  
derfor	  til,	  at	  skolerne	  sørger	  for	  at	  
videredistribuere	  nyhederne	  til	  de	  
tiltænkte	  målgrupper.	  	  

Det	  er	  også	  muligt	  at	  tilmelde	  sig	  ny-‐
hedsbrevene	  via	  www.friskolerneshus.dk	  
(øverste	  højre	  hjørne	  -‐	  »Nyhedsbreve«)	  

Rigtig	  god	  læselyst!	  
	  

MS,	  SB	  og	  PHP	  

	  
	  
	  

Folkemøde 2014 
 
For	  tredje	  år	  i	  træk	  deltager	  de	  frie	  
grundskoler	  med	  et	  fælles	  arrange-‐
ment	  ved	  Folkemødet	  på	  Bornholm.	  Vi	  
er	  værter	  ved	  en	  debatcafé	  fredag	  den	  
13.	  juni	  kl.	  10.00	  -‐	  10.45.	  Det	  foregår	  
på	  cirkuspladsen	  i	  »Toga	  Vinstue«.	  

Vi	  serverer	  morgenkaffe	  og	  
croissant,	  mens	  debatten	  går	  mellem-‐	  
• Anders	  Morgenthaler,	  initiativ-‐

tager	  til	  en	  ny	  fri	  grundskole	  
• Gordon	  Ørskov	  Madsen,	  Dan-‐

marks	  Lærerforening	  	  
• Mette	  With	  Hagensen,	  formand	  

for	  Skole	  &	  Forældre	  
• Søren	  Hansen,	  formand	  for	  Lille-‐

skolerne	  

Clement	  Kjersgaard	  leder	  debatten.	  
Debatten	  vil	  kredse	  om,	  hvad	  et	  ak-‐

tivt	  skolevalg	  betyder	  for	  den	  danske	  
grundskole?	  Er	  man	  egoist,	  hvis	  man	  
vælger	  skole	  efter	  sit	  eget	  barns	  be-‐
hov?	  Gavner	  det	  skolerne	  at	  reklamere	  
for	  sin	  særlighed?	  Hvad	  er	  vækstbe-‐
tingelserne	  for	  en	  mangfoldig	  grund-‐
skole	  i	  Danmark?	  Og	  kan	  man	  tale	  om	  
»folkets	  skole«?	  	  

Kig	  forbi,	  hvis	  du	  er	  til	  folkemøde	  
på	  Bornholm!	  

MS	  
Se	  mere	  om	  Folkemødet	  på:	  
www.folkemoede.dk	  
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Åben Skole 2014 
Torsdag den 6. november 2014 er der igen  
Åben Skole landet over – for folkeskoler og frie grundskoler. 
 
De	  frie	  grundskoler	  samarbejder	  i	  år	  
om	  Åben	  Skole	  med	  Skole	  og	  
Forældre,	  som	  er	  landsorganisation	  
for	  forældre	  i	  folkeskolen.	  	  

Derfor	  er	  der	  håb	  om,	  at	  endnu	  
flere	  folkeskoler	  og	  frie	  grundskoler	  
har	  lyst	  til	  at	  holde	  Åben	  Skole	  første	  
torsdag	  i	  november.	  

Åben	  Skole	  handler	  om	  at	  invitere	  
alle	  interesserede	  indenfor	  på	  

skolerne	  for	  at	  blive	  klogere	  på	  den	  
mangfoldighed,	  den	  danske	  
grundskole	  afspejler.	  Ikke	  to	  skoler	  er	  
ens	  -‐	  så	  lad	  os	  vise	  det!	  

Der	  vil	  blive	  orienteret	  løbende	  om	  
det	  kampagnemateriale,	  skolerne	  kan	  
benytte	  sig	  af	  frem	  mod	  dagen.	  

I	  2013	  deltog	  217	  frie	  grundskoler	  
i	  Åben	  Skole.	  	  

Se	  mere	  på	  www.aabenskole.dk.	  
MS	  

 
 
 
 

Invitation - De frie grundskoler i offensiven 
	  
Vi	  har	  modtaget	  en	  invitation	  fra	  
Radikale	  Venstre,	  som	  vi	  hermed	  
bringer	  videre.	  

Radikale	  Venstre	  har	  taget	  initiativ	  
til	  en	  debatdag,	  hvor	  alle	  frie	  
grundskoler	  inviteres	  til	  at	  deltage	  -‐	  på	  
tværs	  af	  politisk	  overbevisning.	  

Alle	  med	  interesse	  i	  den	  frie	  
grundskole	  inviteres	  -‐	  på	  tværs	  af	  
politisk	  overbevisning	  -‐	  til	  en	  
debatdag.	  Dagen	  skal	  handle	  om,	  
hvordan	  vi	  i	  fællesskab	  får	  skabt	  en	  
anderledes	  og	  mere	  positiv	  fortælling	  
om	  de	  frie	  grundskoler.	  

Dagen	  vil	  byde	  på	  oplæg	  fra	  
relevante	  fagfolk,	  men	  frem	  for	  alt	  vil	  
du	  have	  muligheden	  for	  at	  bidrage	  
med	  dine	  idéer	  til,	  hvad	  skolerne,	  
forældrene	  og	  politikere	  i	  højere	  grad	  
kan	  gøre	  for	  at	  vende	  udviklingen.	  
	  
Program 
12.30	  Velkomst,	  sang	  og	  indledning	  v.	  
Jeppe	  Mikkelsen,	  MF	  (RV)	  
12.45	  ”Slip	  friheden	  løs	  -‐	  frie	  skoler	  er	  
forpligtet	  til	  at	  udnytte	  netop	  

friheden”.	  Oplæg	  og	  debat	  om	  de	  frie	  
grundskoler	  v.	  Troels	  Mylenberg,	  
chefredaktør,	  kommentator	  og	  tidl.	  
højskoleforstander	  
13.30	  Pause	  
13.40	  Gruppearbejde	  -‐	  her	  skal	  dine	  
gode	  idéer	  i	  spil!	  
14.30	  Pause	  (mulighed	  for	  at	  købe	  
kaffe	  m.v.)	  
14.45	  Opsamling	  på	  gruppearbejdet	  
15.15	  Debat	  med	  skoleforeningernes	  
formænd	  
16.15	  Afrunding	  v.	  Jeppe	  Mikkelsen,	  
MF	  (RV)	  
	  
Arrangementet	  er	  gratis,	  men	  kaffe	  og	  
øvrige	  forfriskninger	  skal	  tilkøbes.	  

Hvis	  der	  er	  spørgsmål	  til	  dagen,	  
kan	  Jeppe	  Mikkelsen	  kontaktes	  på	  -‐	  
jeppe.mikkelsen@ft.dk	  

Tilmelding	  er	  nødvendig	  og	  foregår	  
her:	  	  
https://podio.com/webforms/801217
7/602014	  	  

MS	  
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Nye krav til ligestilling 
 
Undervisningsministeriet	  har	  sendt	  
brev	  til	  alle	  frie	  grundskoler	  den	  13.	  
december	  2013	  om	  nye	  krav	  til	  
ligestillingstiltag.	  Tiltagene	  er	  en	  
konsekvens	  af	  en	  ændring	  i	  loven	  om	  
ligestilling	  af	  kvinder	  og	  mænd.	  

Lovændringen	  indebærer	  følgende:	  
• At	  institutionerne	  skal	  opstille	  

måltal	  for	  andelen	  af	  det	  
underrepræsenterede	  køn	  i	  
bestyrelsen.	  

• At	  institutioner	  med	  50	  
medarbejdere	  eller	  derover	  skal	  
udarbejde	  en	  politik	  for	  at	  øge	  
andelen	  af	  det	  
underrepræsenterede	  køn	  på	  
de	  øvrige	  ledelsesniveauer	  

• At	  institutionerne	  igennem	  
Undervisningsministeriet	  skal	  
foretage	  en	  årlig	  indberetning	  
til	  Ministeriet	  for	  Ligestilling	  og	  
Kirke	  om:	  bestyrelsernes	  
kønssammensætning,	  de	  
opstillede	  måltal,	  status	  for	  
opfyldelse	  af	  måltallene	  og	  om	  
politik	  for	  at	  øge	  andelen	  af	  det	  
underrepræsenterede	  køn	  på	  
de	  øvrige	  ledelsesniveauer.	  

	  

Ligestillingslovens	  krav	  til	  sammen-‐
sætning	  af	  bestyrelserne	  er	  ikke	  
ændret.	  	  

Skolerne	  skal	  ved	  indberetningen:	  
• Angive	  det	  opstillede	  måltal,	  

• Angive	  forholdet	  af	  mænd	  og	  
kvinder	  i	  den	  aktuelle	  
sammensætning	  i	  det	  øverste	  
ledelsesorgan,	  dvs.	  bestyrelsen	  
(eksklusive	  medarbejder-‐	  og	  
elevvalgte	  medlemmer)	  og,	  

• Konkludere	  om	  det	  opstillede	  
måltal	  er	  nået	  eller	  ikke	  er	  nået.	  
Er	  det	  opstillede	  måltal	  ikke	  
nået,	  skal	  der	  tilføjes	  en	  
begrundelse	  herfor.	  	  

Institutioner	  med	  50	  medarbejdere	  
eller	  flere	  skal	  oplyse	  om	  den	  
udarbejdede	  politik	  for	  at	  øge	  antallet	  
af	  det	  underrepræsenterede	  køn	  i	  
deres	  øvrige	  ledelsesniveauer,	  
hvordan	  den	  gennemføres,	  og	  hvad	  
der	  er	  opnået.	  

Institutionernes	  indberetning	  skal	  
ske	  årligt	  og	  senest	  fem	  måneder	  efter	  
regnskabsårets	  afslutning,	  jf.	  §	  4,	  stk.	  
2,	  i	  ligestillingsbekendtgørelsen.	  	  

Det	  elektroniske	  indberetnings-‐
system	  er	  nu	  tilgængeligt:	  
http://ligestilling.hucama.com/stat2/
?S201101	  	  

Fristen	  for	  skolens	  indberetning	  er	  
den	  31.	  maj	  2014.	  	  

MS	  
	  

	  
	  
	  

	  

KORT NYT 
	  
Forældre mest tilfredse med  
de ikke-kommunale dagtilbud 
	  
En	  stor	  skandinavisk	  undersøgelse	  
viser,	  at	  forældre	  på	  en	  række	  
parametre	  er	  mere	  tilfredse	  med	  de	  
selvejende	  og	  private	  dagtilbud	  end	  
med	  de	  kommunale	  dagtilbud.	  	  

Undersøgelsen	  viser,	  at	  forældre	  i	  

Danmark	  generelt	  er	  meget	  tilfredse	  
med	  deres	  barns	  daginstitution.	  
Branchen	  får	  høje	  ratings,	  hvilket	  også	  
gør	  sig	  gældende	  i	  Finland,	  Norge	  og	  
Sverige.	  

Daginstitutioner,	  som	  drives	  ikke-‐
kommunalt	  (privat,	  selvejende	  eller	  
som	  puljeordning)	  har	  en	  højere	  
tilfredshed	  blandt	  forældrene	  end	  de	  
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kommunale.	  Det	  er	  især	  personalet,	  
der	  får	  høje	  ratings,	  hvorimod	  
kosttilbud	  og	  faciliteter	  ikke	  får	  så	  
høje	  ratings.	  	  

Forældre	  til	  børn	  i	  de	  ikke-‐
kommunale	  daginstitutioner	  peger	  
især	  på	  kvaliteten	  af	  institutionens	  
ledelse	  samt	  på	  kommunikationen	  
mellem	  institution	  og	  forældre.	  	  
Læs	  pressemeddelelsen	  om	  
undersøgelsen	  

MS	  
	  
	  
»Gencertificering« af 
tilsynsførende 
	  
Certificeringen	  af	  de	  tilsynsførende,	  
som	  skolernes	  forældrekreds	  kan	  væl-‐
ge	  til	  at	  føre	  tilsyn	  med	  skolens	  under-‐
visning,	  er	  gyldig	  i	  5	  år.	  Herefter	  skal	  
den	  tilsynsførende	  gennemgå	  et	  min-‐
dre	  kursusforløb	  for	  at	  blive	  gencer-‐
tificeret.	  Ordningen	  med	  certificerede	  
tilsynsførende	  trådte	  i	  kraft	  i	  2012,	  
derfor	  er	  tiden	  nu	  inde	  til	  at	  iværk-‐
sætte	  tiltag,	  hvor	  de	  tilsynsførende	  
kan	  gencertificeres.	  Aktuelt	  er	  lidt	  
over	  250	  tilsynsgørende	  blevet	  certifi-‐
ceret	  til	  at	  føre	  tilsyn	  med	  de	  frie	  
grundskoler.	  

Der	  planlægges	  gencertificerings-‐
kurser	  22.	  september	  i	  Middelfart	  
samt	  i	  Jylland	  i	  februar	  2015.	  	  

	  
	  
Tjek tilskuddet til  
børnehaven eller førsfo´en 
	  
Vi	  har	  ved	  flere	  lejligheder	  været	  
involveret	  i	  sager,	  hvor	  skoler	  
opdager,	  at	  beregningsgrundlaget	  for	  
det	  tilskud,	  de	  modtager	  til	  skolens	  
børnehave	  eller	  heltidssfo	  har	  været	  
forkert.	  En	  ”heltidssfo”	  er	  lovgivnin-‐
gens	  begreb	  for	  skolens	  
pasningsordning	  til	  børn	  er	  der	  sendt	  
ud	  af	  børnehaven,	  men	  først	  skal	  
starte	  i	  børnehaveklassen	  efter	  
sommerferien.	  	  

I	  flere	  tilfælde	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  

institutionen	  ikke	  har	  fået	  tilskud	  efter	  
reglerne.	  	  

Hvis	  man	  er	  i	  tvivl,	  kan	  der	  derfor	  
være	  grund	  til	  at	  bede	  om	  indsigt	  i,	  
hvordan	  tilskuddet	  konkret	  udregnes.	  
Vær	  dog	  opmærksom	  på,	  at	  frie	  
grundskoler	  ikke	  er	  sikret	  et	  tilskud	  til	  
heltidssfo,	  hvorfor	  en	  del	  kommuner	  
vælger	  ikke	  at	  give	  disse	  tilskud	  til	  de	  
frie	  grundskoler.	  	  

OBS!	  Dansk	  Friskoleforening	  har	  
etableret	  et	  samarbejde	  med	  DLO	  -‐	  
Daginstitutionernes	  LandsOrgani-‐
sation	  -‐	  hvor	  skoler	  til	  en	  reduceret	  
pris	  kan	  tegne	  medlemsskab	  i	  DLO	  og	  
derved	  trække	  på	  konsulenttjenesten	  
dér	  også.	  Kontakt	  eventuelt	  
sekretariatsleder	  i	  DLO	  Morten	  Kyst,	  
dlo@dlo.dk.	  	  
	  
	  
Bekendtgørelse om 
børneattester - opdateret 
	  
Alle	  frie	  grundskoler	  skal,	  som	  be-‐
kendt,	  indhente	  børneattester	  for	  alle	  
medarbejdere,	  der	  skal	  fungere	  som	  
ledere,	  lærere,	  pædagoger,	  pædagog-‐
medhjælpere,	  skolesekretærer,	  
pedeller,	  rengøringsmedarbejdere	  og	  
lignende,	  når	  medarbejderen	  er	  fast	  
tilknyttet.	  	  Ved	  fast	  tilknyttet	  forstås	  
en	  tilknytning,	  hvor	  skolen	  har	  til	  
hensigt,	  at	  der	  er	  tale	  om	  mere	  end	  et	  
enkeltstående	  eller	  et	  meget	  
kortvarigt	  samarbejde.	  Det	  fremgår	  af	  
loven	  om	  indhentelse	  af	  børneattester.	  	  

Nu	  er	  bekendtgørelsen	  ”om	  
indhentelse	  af	  børneattest	  ved	  
ansættelse	  af	  og	  beskæftigelse	  af	  
personer	  i	  skoler,	  fritids-‐	  og	  
klubtilbud”	  opdateret	  på	  baggrund	  af	  
den	  seneste	  lovændring	  fra	  april	  i	  år.	  	  

I	  bekendtgørelsen	  er	  der	  tale	  om	  
redaktionelle	  ændringer,	  som	  ikke	  
berører	  de	  regler	  der	  gælder	  for	  de	  
frie	  grundskoler,	  med	  mindre	  skolen	  
er	  involveret	  i	  driften	  af	  private	  
pasningsordninger	  eller	  puljeord-‐
ninger	  efter	  dagtilbudsloven.	  Reglerne	  
for	  disse	  to	  områder	  er	  nemlig	  pillet	  
ud	  af	  bekendtgørelsen.	  Børneattester	  
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indhentes	  elektronisk.	  Skolerne	  har	  
modtaget	  de	  relevante	  links	  med	  
SkoleNyt.	  Den	  opdaterede	  
bekendtgørelse	  trådte	  i	  kraft	  24.	  maj	  
2014	  og	  afløser	  bekendtgørelsen	  af	  9.	  
maj	  2012	  om	  indhentelse	  af	  
børneattester.	  	  
	  
	  
Idræt som prøvefag i 2014/15 
	  
Fra	  skoleåret	  2014/15	  er	  idræt	  et	  
prøvefag.;	  Prøvens	  indhold	  og	  form	  er	  
endnu	  ikke	  fastlagt;	  men	  forventes	  at	  
ligge	  klar	  inden	  sommerferien.	  	  

Idræt	  bliver	  et	  udtræksfag	  under	  
den	  naturfaglige	  fagblok	  (idræt,	  biolo-‐
gi,	  geografi	  og	  mundtlig	  matematik).	  
Prøven	  bliver	  formentlig	  en	  praktisk	  
gruppeprøve,	  hvor	  der	  undervejs	  er	  en	  
reflekterende	  samtale	  mellem	  lærer/	  
censor/elever,	  som	  bygger	  på	  det,	  
eleverne	  viser.	  

Tidligere	  har	  eleven	  fået	  en	  udta-‐
lelse	  i	  faget	  idræt,	  men	  fremover	  vil	  
der	  med	  indførelse	  af	  faget	  som	  prøve-‐
fag	  være	  tale	  om	  en	  standpunktska-‐
rakter	  i	  8.	  og	  9.	  klasse.	  
	  
	  
Indretning af legepladser 
	  
Hvis	  skoler	  skal	  indrette	  en	  legeplads	  
eller	  renovere	  en	  eksisterende	  lege-‐
plads,	  kræver	  det,	  at	  man	  søger	  en	  
byggetilladelse	  hos	  kommunen.	  Hvis	  
legepladsen	  er	  åben	  for	  alle,	  skal	  stør-‐
relsen	  og	  udformningen	  af	  leg-‐
eredskaber	  og	  lignende	  være	  af	  en	  
sådan	  karakter,	  at	  den	  er	  sikker	  at	  
færdes	  på.	  

Legeplads	  inspektion.	  	  Når	  
legepladsen	  er	  etableret,	  skal	  den	  
endelig	  godkendes	  af	  en	  legepladsin-‐
spektør.	  Mange	  leverandører	  har	  også	  
selv	  uddannede	  legepladsinspektører,	  
der	  dermed	  afslutningsvis	  efter	  op-‐
sætning	  af	  udstyr,	  kan	  godkende	  lege-‐
pladsen.	  Børnene	  må	  først	  bruge	  lege-‐
pladsen,	  når	  kommunen	  har	  udstedt	  
en	  ibrugtagningstilladelse,	  og	  dermed	  
har	  givet	  tilladelse	  til,	  at	  legepladsen	  

må	  benyttes.	  	  Det	  anbefales,	  at	  man	  
regelmæssigt	  får	  foretaget	  eftersyn	  af	  
legeredskaberne.	  	  
Læs	  mere	  om	  legepladser	  her:	  
Sikkerhedsstyrelsen	  om	  legeredskaber	  
Energistyrelsen	  om	  legeredskaber	  
	  
	  
Undervisningstid i folkeskolen 
	  
Undervisningsministeriet	  har	  
analyseret	  folkeskolelærernes	  
undervisningstid	  i	  skoleåret	  2013/14.	  
Undersøgelsen	  viser,	  at	  den	  
gennemsnitlige	  undervisningsandel	  i	  
skoleåret	  2013/14	  svarer	  til	  knap	  700	  
timer	  (ca.	  35	  -‐40%	  af	  et	  årsværk).	  

De	  gennemsnitlige	  undervisnings-‐
andele	  dækker	  over	  store	  forskelle	  
mellem	  skoler	  og	  kommuner.	  

Folkeskolelærernes	  undervisnings-‐
tid	  fulgte	  i	  skoleåret	  2013/14	  en	  ar-‐
bejdstidsaftale	  enten	  fra	  2005	  eller	  
2008.	  I	  undersøgelsen	  listes	  alle	  98	  
kommuner	  efter	  arbejdstidsaftale	  
samt	  procent	  af	  bruttoarbejdstid.	  	  
	  
	  
Mulighed for fusion  
mellem frie grundskoler 
	  
I	  januar	  rejste	  Dansk	  Friskoleforening	  
i	  forbindelse	  med	  et	  foretræde	  i	  
Børne-‐	  og	  Undervisningsudvalget	  
spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  to	  frie	  
grundskoler	  kan	  lægges	  sammen/	  
fusionere.	  I	  løbet	  af	  foråret	  2014	  blev	  
spørgsmålet	  endnu	  mere	  vigtigt	  at	  få	  
afklaret,	  idet	  to	  skoler	  (Skallerup	  
Friskole	  og	  Øster	  Jøjby	  Friskole)	  havde	  
en	  konkret	  ønske	  om	  at	  samle	  de	  to	  
friskoler	  til	  én.	  

Der	  er	  nu	  kommet	  et	  svar	  fra	  
Undervisningsministeriet,	  som	  slår	  
fast,	  at	  »Ministe-‐riet	  skal	  på	  den	  givne	  
foranledning	  oplyse,	  at	  en	  fusion	  eller	  
sammenlægsammenlægning	  af	  to	  
friskoler	  er	  mulig«.	  Et	  klart	  svar,	  der	  er	  
perspektiv	  i	  for	  andre	  skoler,	  der	  går	  i	  
lignende	  tanker.	  

Af	  svaret	  fremgår	  også,	  at	  friskole-‐
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loven	  ikke	  indeholder	  bestemmelser	  
eller	  regler	  for	  fremgangsmåden	  ved	  
en	  sammenlægning	  eller	  fusion.	  Kon-‐
klusionen	  på	  dette	  forhold	  er,	  at	  det	  vil	  
følge	  de	  privatretlige	  og	  fondsretlige	  
regler.	  

Det	  betyder,	  at	  skoler	  der	  ønsker	  
fusion	  eller	  sammenlægning	  skal	  have	  
afklaret	  alle	  økonomiske	  forpligtigel-‐
ser	  med	  eventuelle	  kreditorer,	  og	  sam-‐
tidig	  afklare	  hvordan	  det	  samlede	  per-‐
sonale	  skal	  behandles	  ansættelses-‐
mæssigt.	  	  

Med	  hensyn	  til	  personalet	  kan	  man	  
forestille	  sig	  det	  behandlet	  som	  led	  i	  
en	  virksomhedsoverdragelse,	  og	  per-‐
sonalet	  overgår	  da	  til	  den	  nye	  samlede	  
institution.	  

Der	  kan	  være	  lokale	  forhold,	  som	  
har	  betydning	  for	  både	  det	  økonomi-‐
ske	  aspekt	  samt	  det	  personaleansæt-‐
telsesmæssige	  forhold,	  og	  opfor-‐
dringen	  er,	  at	  man	  allierer	  sig	  med	  en	  
advokat,	  så	  man	  ikke	  kommer	  i	  
klemme	  i	  et	  efterfølgende	  juridisk	  spil.	  

Tilbage	  står,	  at	  man	  ikke	  kan	  
opretholde	  undervisning	  på	  flere	  
matrikler,	  hvis	  de	  ikke	  er	  i	  gåafstand	  
til	  hinanden	  -‐	  et	  forhold	  Dansk	  
Friskoleforening	  og	  Lilleskolerne	  

fortsat	  vil	  arbejde	  for	  at	  få	  nuanceret.	  
MS	  

	  
	  
Optagelse på  
erhvervsuddannelserne  
	  
Som	  det	  har	  være	  fremme	  i	  medierne,	  
vil	  der	  fra	  og	  med	  skoleåret	  2015-‐16	  
blive	  tale	  om	  ændrede	  optagelsesvil-‐
kår	  til	  erhvervsuddannelserne.	  Fra	  og	  
med	  skoleåret	  2015-‐	  16	  skal	  elever	  
have	  opnået	  et	  karaktergennemsnit	  på	  
mindst	  2	  i	  henholdsvis	  dansk	  og	  ma-‐
tematik	  ved	  9.	  eller	  10.	  klasse-‐prøver.	  
Optagelse	  på	  erhvervsuddannelserne	  
sker	  dermed	  under	  forudsætning	  af,	  at	  
eleven	  mindst	  opnår	  denne	  karakter.	  
	  Hvis	  eleven	  ikke	  opnår	  karakteren,	  
kan	  eleven	  gå	  op	  til	  en	  optagel-‐
sesprøve	  på	  den	  ansøgte	  skole.	  Det	  
forlyder	  i	  ministeriet,	  at	  optagel-‐
sesprøverne	  vil	  blive	  afviklet	  i	  slut-‐
ningen	  af	  juni	  og	  begyndelsen	  af	  juli.	  
Elever	  fra	  prøvefrie	  skoler	  skal	  der-‐
med	  gå	  op	  til	  omtalte	  prøve	  på	  den	  
ansøgte	  skole.	  	  
 

	  
	  

KALENDER 2014 - 2015	  

	  
13.	  juni	   SFO-‐ledernetværksmøde	  på	  Århus	  Friskole,	  kl.	  9-‐16	  	  
23.-‐25.	  juni	   Lilleskolefestival	  2014	  på	  Randers	  Lille	  Skole	  	  
18.	  august	  	   Intromøde	  for	  nyvalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  på	  Århus	  

Friskole	  
20.	  august	   Intromøde	  for	  nyvalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  på	  Amager	  

Lille	  Skole	  
17.	  –	  19.	  september	   Ledertræf	  2014	  	  
6.	  november	   ÅBEN	  SKOLE	  2014	  
12.	  –	  14.	  november	   Inklusionstræf	  2014	  i	  Holbæk	  
17.	  –	  19.	  november	   Kursus	  for	  administrativt	  personale	  i	  Holbæk	  	  
5.	  –	  6.	  december	   LUF	  –	  på	  Den	  Frie	  Lærerskole	  i	  Ollerup	  	  
24.	  –	  25.	  april	  2015	   Lilleskoletræf	  2015	  på	  Kobæk	  Strand	  	  


