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lørdag d. 20. april

09.00 ”Hold hovedet koldt og hjertet varmt” 
  Fremtidsrettet inspirationsforløb ved proceskon-

sulent Troels Bom. Om de udfordringer, skolen 
møder i øjeblikket, og hvad det betyder for besty-
relserne

12.30  ”Inklusion i skole og samfund”
  Afsluttende foredrag ved Anders Fogh Jensen, 

forfatter, foredragsholder og filosof, Ph.D., D.E.A.

14.00 Afrunding og frokost-to-go

fredag den 19. april

10.00  Ankomst og morgenkaffe på Kobæk Strand 
Konferencecenter i Skælskør

10.30 Indledning 
  Videohilsen fra Christine Antorini, Børne- og 

Undervisningsminister samt tale ved Per Hansen, 
direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Ministe-
riet for Børn og Undervisning

11.00  ”Tidens nye krav til skolen” – hvilken betydning 
har det for de frie grundskoler? 

  Oplæg ved Peter Ulholm, stabs- og udviklingschef 
i Gentofte Kommune, samt efterfølgende debat og 
gruppedrøftelser

13.00 Frokost

14.00 Repræsentantskabsmøde 2013 
 
17.00  ”Skole, samfund, fællesskab og mangfoldighed” 
  Foredrag ved Johannes Andersen, forfatter, sam-

fundsdebattør og lektor i almen samfundsbeskrivel-
se/politologi ved Institut for Statskundskab, AAU

20.00 Middag, samvær og underholdning

Program for
lilleskoletræf 2013 
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5 Behandling af indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på Repræsentant-

skabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 
torsdag den 11. april 2013.

6 Valg af bestyrelse og revisor
 a) Bestyrelsen: 
    Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 

suppleanter.
 b) Revisor: 
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte. 

7 Eventuelt 

Yderligere information
Medlemsskolerne og deltagerne i Repræsentantskabsmødet 
vil modtage nærmere information om dagsordnens punkter, 
herunder årsregnskab 2012, bestyrelsens forslag til budget 
og kontingent, forslag til vedtægtsændringer samt opstillede 
kandidater til bestyrelsen.

1 Valg af ordstyrer og referent 

2 Beretning fra bestyrelse og udvalg 
  Formanden aflægger bestyrelsens mundtlige beret-

ning.
  Den skriftlige beretning findes i den trykte del af 

Årsskrift 2013 side 7-11.

3 Regnskab for 2012 forelægges til godkendelse
  Regnskabet findes i netberetningen på side 6. 

(Yderligere regnskabsoplysninger fremsendes til 
deltagerne og medlemsskolerne). 

4  Budget for indeværende år (2013) og kommende 
regnskabsår (2014), samt forslag til kontingent 
for 2014 fremlægges til godkendelse 

  Budgettet fremsendes til deltagerne og medlems-
skolerne. 

  Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2014 fast-
sættes til:

 Grundbeløb pr. skole 4.000 kr. 
 Elevtakst for de første 200 elever 280 kr. 
 Elevtakst for efterfølgende elever 130 kr. 

dagsorden for
rePræsentantskabsmøde 
2013

ordinært Repræsentantskabsmøde den 19. april 2013
på kobæk strand konferencecenter
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årsregnskab 2012

2012 2011
Kr. T.kr.

Kontingenter 2.479.255 2.399

Tilskud fra Tips og Lotto midlerne 89.882 89

Tilskud til kursusvirksomhed 563.025 381

Andre indtægter 3.000 0

indtægter i alt 3.135.162 2.869

Personaleomkostninger 1.840.320 1.840

Møder og rejser 390.330 418

Kurser og information 396.418 460

Administration 395.477 385

Husleje, el og varme 292.275 283

Udgifter i alt 3.314.820 3.386

Resultat før finansielle poster ÷ 179.658 ÷ 517

Renteindtægter og udbytter 48.286 61

Kursgevinster / (tab) 2.951 12

Renteomkostninger  ÷ 2.121 ÷ 4

finansielle poster i alt 49.116 69

ordinært resultat ÷130.542 ÷ 448

ekstraordinære indtægter 0 0

Årets resultat ÷ 130.542 ÷ 448

Forslag til resultatdisponering: 

Overført til næste år ÷ 130.542 ÷ 448

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2012
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Balance
pr. 31. december 20122

aktiVer 2012 2011
Kr. T.kr.

Andelsbevis (EDB Brugsen) 5.500 6

Andelsbevis (Fælleskassen) 2.000 2

Huslejedepositum 76.487 73

Andre værdipapirer og kapitalandele 592.237 913

finansielle anlægsaktiver 676.224 994

anlægsaktiver 676.224 994

Andre tilgodehavender 49.812 30

Periodeafgrænsningsposter 51.491 61

tilgodehavender 101.303 91

likvide beholdninger 591.018 462

omsætningsaktiver 692.321 553

aktiver 1.368.545 1.547

PassiVer 2012 2011
Kr. T.kr.

Egenkapital primo 598.833 1.047

Overført af årets resultat ÷130.542 ÷448

egenkapital 468.291 599

Organisationsfonden 256.390 287

Hensatte forpligtelser 256.390 287

Forudbetalinger 169.175 339

Anden gæld 275.868 126

Feriepengeforpligtelse 198.821 196

kortfristede gældsforpligtelser 643.864 661

Passiver 1.368.545 1.547
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oVersigter og økonomi

Medlemskoler
Størrelse og elevtal

 Skoler med 0-74 elever

  Skoler med 75-149 elever

  Skoler med 150-224 elever

  Skoler med over 225 elever

 Linjen viser antal elever pr. skole i gennemsnit.

5 100

0 90

10 110

15 120

20 130

25 140

35

45

55

160

190

40

50

60

65

170

200

Antal skoler

180

210

220

Gennemsnitligt antal 
elever pr. skole

30 150

1990

3.567

År

Elevtal i alt

16

20

3
4

1992

3.761

18

18

7

1994

4.140

18

14

8

1996

4.602

22

12

1998

5.082

22

15

9

1

2000

5.571

18

14

14

1

2002

5.948

18

12

16

2

2004

6.354

13

12

21

2

2006

6.997

15

13

21

3

2008

7.744

11

11

25

4

2010
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9.067

14
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(OBS: lønningerne er ekskl. 
pensionsbidrag)
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garantitillæg og OK-2008 tillæg
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specialundervisning
Udvikling i tilskud pr. elev

500 4,50 %

0 4,00 %

1.000 5,00 %

1.500 5,50 %

2.000 6,00 %

2.500 6,50 %
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4.000 8,00 %

4.500 8,50 %

Kr. pr. elev Andel af indtægterne

3.000 7,00 %

2000 20032001 20042002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Tilskud til sværthandicappede

  Tilskud til specialundervisning og støtteundervisning

 Tilskuddets andel af indtægterne

* Opgørelsen viser modtagne tilskud til almindelig specialundervisning og til svært handicappede elever i de pågældende regnskabsår.
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2.500

2.427
2.355 1.910
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specialundervisning
Skolens udgifter pr. elev
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4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

Kr. pr. elev
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3.811

1.936

1.524

2.025

1.604

2.225

1.740

2.371

1.810

2.362

1.734

2.377

1.568

4.012
4.350 4.526 4.334

3.920

  Tilskud til specialundervisning

 Egne timer (0,09 time pr. elev)

 Afledte lærerudgifter ca. af bevilling

* Opgørelsen viser modtagne tilskud til almindelig specialundervisning og til svært handicappede elever i de 
pågældende regnskabsår.

tilskud til specialundervisning:
Det grønne søjlestykke viser tilskuddet pr. elev på skolen. Opgørelsen er beregnet som skolens samlede tilskud til 
almindelig specialundervisning og til svært handicappede elever divideret med skolens samlede elevtal.

egne timer:
Det orange søjlestykke viser, hvor stor udgiften er pr. elev på skolen til at afholde de såkaldte ”egne timer”. Det er 
en forudsætning for at søge tilskud til specialundervisning, at skolen afvikler ”egne timer” svarende til 0,09 timer 
pr. elev på skolen.
Grafen viser tilskuddet pr. elev på skolen. Opgørelsen er beregnet som skolens samlede tilskud til almindelig 
specialundervisning og til svært handicappede elever divideret med skolens samlede elevtal.

afledte lærerudgifter:
Det pink søjlestykke viser, hvor mange penge skolen skal lægge oven i de modtagne tilskud for at leve op til 
kravene. Bevillingen af tilskud til specialundervisning gives som et tilskud til at give de pågældende elever et  
antal timer. Det bevilgede tilskud dækker imidlertid ikke omkostning ved at afvikle de bevilgede timer. Derfor er 
der betydelige ”afledte lærerudgifter” forbundet med bevillingen. Størrelsen af de ”afledte lærerudgifter” kan 
skønsmæssigt anslås til et beløb svarende til op mod 40% af det bevilligede beløb.
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lilleskolerne
skolernes årsregnskab 2011

 indtægter kr/elev %

 Statstilskud 51.394 72

 Skolepenge 18.199 26

 Andre indtægter 1.418 2

 i alt 71.011 100

72 %

26 %

2 %

lilleskolerne

 statstilskud kr/elev %

 Driftstilskud 41.290 80

 Bygningstilskud 1.867 4

 SFO-tilskud 4.191 8

 Specialundervisning 2.465 5

 Svært handicappede 1.408 3

 Statstilskud i øvrigt 173 0

 i alt 51.394 100

80 %

8 %

3 %0 % 5 %

4 %

lilleskolerne

 Undervisningsudgifter kr/elev %

 Løn, undervisning 39.910 77

 Løn, SFO, Bh.kl. og Vippe 5.578 11

 Undervisningsudgifter 4.191 11

 Omkostninger SFO 391 1

 Afskrivninger 456 1

 i alt 51.394 100

77 %

11 %
1 % 1 %

11 %

lilleskolerne

 indtægter kr/elev %

 Statstilskud 47.938 72

 Skolepenge 15.671 24

 Andre indtægter 2.516 4

 i alt 66.125 100

72 %

24 %

4 %

frie grundskoler

 statstilskud kr/elev %

 Driftstilskud 40.461 86

 Bygningstilskud 1.867 4

 SFO-tilskud 3.455 7

 Specialundervisning 926 2

 Svært handicappede 583 1

 Statstilskud i øvrigt 97 0

 i alt 47.379 100

86 %

4 %

1 %0 % 8 %
2 %

frie grundskoler

 Undervisningsudgifter kr/elev %

 Løn, undervisning 37.361 77

 Løn, SFO, Bh.kl. og Vippe 5.562 12

 Undervisningsudgifter 4.822 10

 Omkostninger SFO 338 1

 Afskrivninger 542 1

 i alt 48.825 100

77 %

12 %

1 % 1 %
10 %

frie grundskoler

årsregnskaber 2011
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 ejendomsudgifter kr/elev %

 Løn ejendomsdrift 2.378 24

 Omkostninger, ejendom 5.888 60

 Afskrivning 1.502 15

 i alt 9.768 100

24 %15 %

60 %

lilleskolerne

 administrations-
 udgifter kr/elev %

 Løn adm. 2.564 44

 Administrationsudgifter 3.249 55

 Afskrivning 51 1

 i alt 5.864 100

55 %

44 %

1 %

lilleskolerne

 Udgifter kr/elev %

 Undervisning 51.958 73

 Ejendomsdrift 9.768 14

 Administration m.v. 5.864 8

 Finansielle udgifter 2.004 3

 Resultat 1.660 2

 i alt 71.254 100

73 %

8 %
2 % 3 %

14 %

lilleskolerne

 analyse af udgifter kr/elev %

 Lønninger i alt 50.430 71

 Undervisning og SFO 6.014 8

 Ejendomsdrift 5.888 8

 Administration 3.249 5

 Finansielle udgifter 2.004 3

 Afskrivninger 2.009 3

 Resultat 1.660 2

 i alt 71.254 100

71 %

8 %

3 %
3 %

2 % 5 %

8 %

lilleskolerne

 ejendomsudgifter kr/elev %

 Løn ejendomsdrift 2.653 29

 Omkostninger, ejendom 5.230 57

 Afskrivning 1.302 14

 i alt 9.185 100

29 %
14 %

57 %

frie grundskoler

 administrations-
 udgifter kr/elev %

 Løn adm. 2.011 42

 Administrationsudgifter 2.732 57

 Afskrivning 46 1

 i alt 4.789 100

57 %

42 %

1 %

frie grundskoler

 Udgifter kr/elev %

 Undervisning 48.825 74

 Ejendomsdrift 9.185 14

 Administration m.v. 4.789 7

 Finansielle udgifter 1.484 2

 Resultat 1.749 3

 i alt 66.032 100

74 %

7 %
3 % 2 %

14 %

frie grundskoler

 analyse af udgifter kr/elev %

 Lønninger i alt 47.787 72

 Undervisning og SFO 5.160 8

 Ejendomsdrift 5.230 8

 Administration 2.732 4

 Finansielle udgifter 1.484 2

 Afskrivninger 1.890 3

 Resultat 1.749 3

 i alt 66.032 100

72 %

8 %

2 %3 %3 %
4 %

8 %

frie grundskoler

Note: Tabelmaterialet bag analysen er meget omfattende – hvorfor små unøjagtigheder i tallene kan forekomme 



14 årsskrift 2013 netberetning



årsskrift 2013 netberetning 15

•  Lærere, pædagoger m.fl.: 
 ·  LUF – Lilleskolernes UdviklingsForum: 1 træf
 ·  1 Specialundervisningstræf
•  Certificeringsuddannelsen for tilsynsførende: 4 moduler

Overenskomster og aftaler
•  Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring: Ca. 95 % af 

medlemsskolerne benytter forsikringen, som nu er over-
ført til administration hos Willis

•  Overenskomst med BUPL for pædagogisk personale: 
73 % af medlemsskolerne

•  Overenskomst med HK for administrativt personale: 
66 % af medlemsskolerne

•   Overenskomst med 3 F for teknisk personale: 49 % af 
medlemsskolerne. 

•  KODA-Gramex:  Alle medlemsskoler er dækket via 
kontingentet

•  SKI-abonnement:  Alle medlemsskoler har abonnement 
via kontingentet

•  Copydan, billedkunstaftale: 70 % af medlemsskolerne 
benytter aftalen

Udgivelser
•  Skoleposten: 44 numre
•  Bestyrelsesposten: 12 numre
•  Beretning 2012
•  Lilleskolen 20-12 – fortællinger om engagement
•  Lilleskolens Dag Plakat – konkurrencen om årets plakat 

blev vundet af elever på Helsingør Lille Skole
•   Diverse: Kursusopslag, Administrationskalender 12/13, 

Regnskabsanalyse 2011, Ferie-regler 2012, Excel-kalen-
der, løntabeller, overenskomsthåndbøger, tilskudsbereg-
ning, lovtekster m.m.

•   Hjemmesider:  www.lilleskolerne.dk, www.lilleskolefes-
tival.dk

Kurser m.v.: 
•  Repræsentantskabsmøder: 1 møde
•  Pædagogisk Lounge:  1 arrangement
•  Bestyrelseskurser: 
 ·  1 Bestyrelsestræf
 ·  2 Intro-møder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
 ·  1 Formandstræf
•  Ledere, souschefer, sekretærer m.fl.: 
 ·  1 Ledertræf
 ·  3 Ledermøder
 ·  1 Sekretær-/administrationskursus
 ·  Diplom i ledelse: 2 moduler afviklet i skoleåret 

2012/13
 ·  Mentorordning: 1 mentorskabsdag afholdt

lilleskolerne
– Virksomhed

tal om lilleskolerne i 2012
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Nye skoler og besøg på skoler
•  Skolebesøg: I 2012 har vi i forskellige anledninger 

besøgt flere end 20 medlemsskoler.
•  Nye skoleinitiativer: I 2012 har Lilleskolerne modtaget 

mange henvendelser fra forældre, der er interesseret i at 
starte ny skole. Der er udsendt 18 startpakker. Tre nye 
skoler startede i august 2012, og vi regner med, at 1 ny 
skole starter august 2013. 

Rådgivning og bistand – ansættelsessager
Lilleskolerne rådgiver i personalesager, herunder ansættelses-
retlige spørgsmål. Sådanne sager fylder meget på de skoler, 
der oplever problemerne, og de fylder i foreningens arbejde; 
men målt i antal udgør de kun en lille del af de henvendel-
ser, sekretariatet modtager. 
•  I 2012 har foreningen rådgivet i en række sager 

vedrørende ansættelsesforhold (primært opsigelser og 
langvarigt sygefravær, samt som noget nyt lønmæglin-
ger); heraf har ca. knap 30 sager haft et større omfang, 
hvilket er en markant stigning i forhold til 2011.

Møder
•  Møder med skoler: 80 møder
•  Bestyrelsen: 7 møder
•  Udvalg og projekter (kurser, møder, charterprojektet 

mm): 41 møder
•  Frie Skolers Forum, sekretariatssamarbejdet , Forde-

lingssekretariatet og Certificeringsudvalget: 24 møder
•  Ministerier, styrelser, faglige organisationer og andre 

eksterne partnere: 29 møder

Internationalt
•  Lilleskolerne er i kraft af medlemskabet af DIR (Det 

Internationale Råd) med i ECNAIS, der er et europæ-
isk samarbejde for skoleforeninger. DIR er oprettet i 
2009.
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401 kursister på 14 kurser og møder

kursusnavn antal deltagere fra antalskoler

Ledermøde - Økonomi og Styring 47 27
Ledermøde - Lederen, ledelsen og de mange møderum 17 14
Ledermøde internat 2012 23 14
Bestyrelsestræf & Repræsentantskab 2012 72 27
Intro for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Sjælland 44 20
Intro for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Jylland 20 10
Ledertræf 2012 59 33
Formandstræf 2012 25 20
Specialundervisningstræf 2012 60 25
Kursus for administrativt personale 2012 24 22
Diplomuddannelse for ledere 10 8
Mentordag 2012 12 11
Lilleskolernes Udviklingsforum 2012 (LUF) 68 15
Certificeringsuddannelsen Modul 1 12 2*
Certificeringsuddannelsen Modul 2 14 4*
Certificeringsuddannelsen Modul 3 – marts 2012 23 4*
Certificeringsuddannelsen Modul 3 – oktober 2012 15 4*

 401 

* Certificeringsuddannelsen er åben for alle og 
fælles for alle frie grundskoler. Der udbydes løbende 
kurser, som arrangeres af forskellige skoleforeninger 
alene eller i samarbejde. I disse 4 kurser, som 
Lilleskolerne arrangerede i samarbejde med Danmarks 
Privatskoleforening og Foreningen af Kristne Friskoler, 
kom deltagerne fra 2-4 af vore medlemsskoler samt fra 
et større antal skoler fra andre foreninger. 
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information

Formålet med Lilleskolernes informationsarbejde er primært 
at levere relevant, præcis og gennemarbejdet information 
målrettet skolens bestyrelse og daglige ledelse, samt dernæst 
at bidrage med information og synspunkter angående med-
lemsskolernes interesser og de frie grundskolers muligheder 
og bidrag til samfundet.

Bestyrelsesposten 
Bestyrelsesposten henvender sig til bestyrelsesmedlemmer 
og udsendes den første tirsdag i måneden undtagen i juli og 
august. Nyhedsbrevet udsendes pr. mail og lægges samtidig 
ud på hjemmesiden. 

skoleposten 
Skoleposten er et ugentligt nyhedsbrev henvendt til skolernes 
ledelse og administration. Nyhedsbrevet udsendes pr. mail.

lilleskolerne.dk 
På Lilleskolernes hjemmeside findes oplysninger om med-
lemsskolerne samt informationer om love, administration, 
kurser, politik m.v. Lilleskolerne lancerer i 2013 en ny og 
brugervenlig hjemmeside. Målet med den nye hjemmeside 
er at give medlemsskolerne øget opmærksomhed og derved 
gøre det lettere at søge information om skolerne. Det er fort-
sat ambitionen, at hjemmesiden er skolernes foretrukne net-
sted for søgning af informationer og værktøjer. 

lilleskolefestival.dk 
Lilleskolefestivalens hjemmeside fortæller i tekst, billeder og 
lyd om festivalen. Desuden anvendes festivalhjemmesiden 
til at kommunikere med skolerne om festivalen, blandt an-
det foregår tilmeldingerne via hjemmesiden. Hjemmesiden 
hjælper også til at overføre viden og erfaringer mellem de 
skiftende værtsskoler. 

Rådgivning og bistand

En væsentlig del af Lilleskolernes medlemsrettede virksom-
hed består i at rådgive og bistå skolerne. Hovedopgaverne 
ligger indenfor: skolelovgivningen, skoleledelse (såvel skole-
ledere som bestyrelsesmedlemmer), overenskomster, perso-
nalesager, økonomi, administration og nye skoleinitiativer. 

Rådgivningen spænder således lige fra at besvare kon-
krete spørgsmål om administration og drift til at bistå i 
fagretlige sager samt rådgive og sparre om mere komplekse 
udfordringer på medlemsskolerne. På den måde kan rådgiv-
ningen også have et mere fremadrettet perspektiv i forhold 
udviklingsmuligheder for den enkelte skole. Denne side af 
rådgivningen forventer vi vil blive mere efterspurgt i frem-
over.

kurser 

kurser for bestyrelsesmedlemmer 
Lilleskoletræffet blev tidligere kaldt Bestyrelsestræffet og er 
årets store, samlende møde for medlemsskolernes bestyrelses-

aktiViteter og tilbud
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medlemmer og skoleledere. Træffet falder i tre dele: En bred 
skolepolitisk debat på baggrund af indlæg fra politikere og 
debattører, Lilleskolernes repræsentantskabsmøde, der er for-
eningens øverste myndighed, og endelig et inspirationsforløb 
for skolernes ledelse. Formålet er at give inspiration og viden 
til bestyrelses- og ledelsesarbejdet samt at styrke netværk og 
erfaringsudveksling. 

Formandstræf blev afholdt første gang i 2011. Baggrunden 
er en stigende erkendelse af, at godt bestyrelsesarbejde, her-
under ikke mindst et givtigt og fremadrettet samspil mel-
lem bestyrelsen og skolens ansatte ledelse, også afhænger af, 
hvordan bestyrelsesarbejdet ledes. Træffet afholdes en lørdag 
i september, hvor der sættes fokus på 2 relevante emner for 
bestyrelsesformænd og –næstformænd. 

Intro-møde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer afholdes i 
maj-juni måned henholdsvis i Jylland og på Sjælland. Mødet 
giver en introduktion til bestyrelsesarbejdet på en lilleskole 
for derigennem at fremme arbejdsglæden og det gode besty-
relsesarbejde. Alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer modtager 
en skriftlig invitation til intro-møderne. 

Minikurser er lokale særligt tilrettelagte kurser for bestyrelsen 
ved en enkelt skole eller for bestyrelserne ved fx 2-3 skoler i et 
område, hvor der tages udgangspunkt i konkrete spørgsmål, 
problemstillinger og udviklingsmuligheder på skolen.

kurser for ledelse og administration 
Lilleskolernes Ledertræf byder på spændende og udfordrende 
foredrag og oplæg om ledelse, læring, undervisning, skole-

drift og skoleudvikling. Træffet danner samtidig rammen om 
det perspektivrige personlige møde mellem kolleger fra hele 
landet. Ledertræffet afholdes hvert år i uge 38. 

Ledermøder går i dybden med aktuelle temaer og giver mu-
lighed for at beskæftige sig med ledelsesopgaver såvel praktisk 
som teoretisk. Der afholdes normalt et eller flere dagskurser 
samt et internat i løbet af skoleåret.

Lilleskolernes Lederuddannelse er i de seneste år blevet ud-
budt som en del af ”Diplomuddannelsen i Ledelse” i sam-
arbejde med Professionshøjskolen UCC. Undervisningen er 
målrettet nuværende og kommende ledere i lilleskolerne. 

I skoleåret 2012/2013 har Lilleskolerne udbudt det sid-
ste af de tre obligatoriske grundmoduler ”Ledelse og organi-
sation, del 1+2”. Hermed har de første ledere afsluttet deres 
grundforløb og skal derefter gennemgå to valgmoduler samt 
et specialemodul for at færdiggøre deres Diplomuddannelse. 

I det kommende skoleår udbyder Lilleskolerne og UCC 
atter det første grundmodul ”Det personlige lederskab, del 
1+2”, således at endnu flere ledere får mulighed for at kom-
me i gang med en lederuddannelse.

Kursus for administrativt personale sigter på faglig ajourfø-
ring og opkvalificering af skolernes administrative medar-
bejdere. Udover det faglige kursusindhold har kurset værdi 
gennem erfaringsudveksling og styrkelse af netværk mellem 
skolerne. 

kurser for lærere og pædagoger 
LUF – Lilleskolernes UdviklingsForum er et nyt tiltag; et 
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idélaboratorium, inspirationsrum og kvalificeringsforløb for 
lærere og pædagoger. LUF samler lærere og pædagoger i et 
intensivt døgn med foredrag, workshops, kursusforløb, de-
batter og samvær. Formålet er udvikle lærer- og pædagogfag-
ligheder, menneskelige færdigheder samt den pædagogiske 
praksis og vision i lilleskolerne. LUF blev første gang afholdt 
i marts 2012 med knap 70 deltagere – målet er at komme op 
på det dobbelte antal deltagere i løbet af et par år. 

Specialundervisningstræf fokuserer på de faglige udfordrin-
ger og potentialer, der er på spil i forhold til elever med sær-
lige behov, samt lærernes og skolens muligheder i den for-
bindelse. Træffet afholdes hvert år i november. Som følge af 
indførelsen af inklusionspligten og den nye specialundervis-
ningsordning fra august 2013 vil træffet fremover få et nyt 
indhold.

Lokale skolekurser udbydes i et samarbejde mellem Lillesko-
lerne og en eller flere medlemsskoler med udgangspunkt i 
bestemte fag eller temaer fx pædagogik eller didaktik.

kurser for tilsynsførende - Certificeringsuddannelsen
Lilleskolerne udbyder i samarbejde med de øvrige skolefor-
eninger den obligatoriske uddannelse for tilsynsførende, der 
sigter mod, at deltagerne certificeres af Ministeriet for Børn 
og Undervisning som valgbare tilsynsførende ved frie grund-
skoler. 

Certificeringsuddannelsen koordineres af Certifice-
ringsudvalget, som Lilleskolerne deltager i, og som er ned-
sat af Fordelingssekretariatet. De første kurser blev afviklet 
i efteråret 2011, og i de kommende år vil der løbende blive 
udbudt kurser rundt om i hele landet, således at alle skoler 
har mulighed for at få deres tilsynsførende certificeret.

Lovgivningen kræver, at tilsynsførende, der er valgt efter 
1. august 2012, skal være certificerede. En fortegnelse over 
certificerede tilsynsførende findes på Ministeriet for Børn og 
Undervisnings hjemmeside under Kvalitets- og Tilsynsstyrel-
sen. 
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arrangementer 

Lilleskolens Dag er et åbent hus-arrangement i efteråret, 
hvor mange medlemsskoler åbner dørene for interesserede 
gæster. I den forbindelse udsender Lilleskolerne en plakat, 
som kan bruges til at reklamere for arrangementet. Årets pla-
kat vælges gennem en plakatkonkurrence, som alle elever på 
medlemsskolerne kan deltage i. De indsendte forslag bedøm-
mes af et dommerpanel bestående af udøvende kunstnere og 
skolefolk med forstand på børns kunstneriske sans og ud-
tryksevner. I 2012 vandt Helsingør Lille Skole konkurren-
cen, mens Århus Friskole indtog både 2. og 3. pladsen.

Lilleskolefestivalen (Lilleskolernes Musik- og Teaterfes-
tival) blev med stor succes afholdt for 30. gang i 2012 på 
Aalborg Friskole. Festivalen havde denne gang det gennem-
gående tema ”Indianer” og samlede ca. 1.600 elever og lærere 
til to døgns samvær om musik og teater. 
Festivalen er en enestående børnekulturbegivenhed baseret 
på skolernes faglige undervisning og syn på elevernes læring 
og udvikling. Festivalen er et skoleeksempel på, hvordan 
tværgående samarbejde kan udvide den enkelte skoles læ-
rings- og oplevelsesrum. 

Minifestival er et nyere initiativ blandt medlemsskolerne. 
Minifestivalen er en én-dags musik- og teaterfestival for de 
yngste elever. Ideen er at afholde flere parallelle festivaler sid-
ste torsdag i maj, således at der på hver festival deltager elever 
fra ca. tre skoler. Initiativet drives frem af de skoler, der er 
interesseret i at være med, idet værtskabet går på skift. 

andre tilbud og redskaber

administrationskalender 
Oversigt over deadlines for administrative og ledelsesmæssige 
opgaver. Kalenderen findes på Lilleskolernes hjemmeside.

ansættelsesbeviser og lokale lønaftaler 
Ansættelsesbeviser og skemaer til brug ved indgåelse af lokale 
lønaftaler kan hentes på hjemmesiden. 

arbejdsmiljøuddannelse 
Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sam-
arbejde mellem alle skoleforeningerne, Frie Skolers Lærerfor-
ening og AM-gruppen. Uddannelsen afholdes løbende, og 
datoerne for de kommende kurser kan til enhver tid findes 
på Lilleskolernes hjemmeside. 

BUPl-overenskomsten 
Overenskomsten sigter navnlig på fritidsordningerne, men 
finder også anvendelse på visse pædagogiske arbejdsopgaver 
indenfor skolens undervisningstid. Endvidere finder overens-
komsten anvendelse i børnehaver oprettet i medfør af Frisko-
lelovens § 36a. Den nuværende overenskomst, som 73 % af 
skolerne har tilsluttet sig, er gældende for perioden 2011-
2013. Overenskomsten indgås mellem BUPL på lønmodta-
gersiden og Lilleskolerne i et samarbejde med de øvrige sko-
leforeninger på arbejdsgiversiden. 
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Copydan 
Lilleskolerne indgår aftaler med Copydan, som varetager 
kunstnernes rettigheder med hensyn til betaling for benyttel-
se af tekster, noder og billeder, der er beskyttet af ophavsret. 
Medlemsskolerne skal selv tilmelde sig aftalerne og afregne 
med Copydan. 

Dog administrerer Lilleskolerne opkrævningen af afgif-
ten til den særlige rammeaftale om billedkunst. De tilmeldte 
skoler opnår på denne måde en ikke uvæsentlig rabat på af-
giften. 

ferieregler 
Reglerne udsendes hvert år i april-maj måned af Lilleskolerne 
i samarbejde med andre skoleforeninger og giver en opdate-
ret oversigt over gældende ferieregler. 

forsikring 
Lilleskolerne har tilsluttet sig det uformelle samarbejde om 
et særligt skoleforsikringsprogram, som forsikringsmægler-
firmaet Willies udbyder. Herved sikres medlemsskolerne 
adgang til konkurrencedygtige forsikringer og rådgivning, 
samt særlige skolerettede produkter. Forsikringsprogrammet 
indeholder også den særlige bestyrelses- og ledelsesansvars-
forsikring. For Lilleskolerne giver samarbejdet dels indsigt i 
forsikringsforhold, dels erfaringsudveksling med andre sko-
leforeninger. Fem foreninger deltager i det uformelle sam-
arbejde.

Hk-overenskomsten 
HK-overenskomsten omfatter skolens administrative perso-
nale, herunder eventuelle it-medarbejdere. Den nuværende 
overenskomst, som 66 % af medlemsskolerne har valgt at 
tilslutte sig, er indgået mellem HK og Lilleskolerne, og er 
gældende i perioden 2011-2013. 

kalender 
En planlægningskalender udformet i Excel regneark for sko-
leåret udsendes regelmæssigt til medlemsskolerne for et til to 
skoleår frem i tiden. 

koda-gramex – ophavsret 
Medlemsskolerne kan vederlagsfrit benytte det af KODA-
Gramex beskyttede musikrepertoire, idet skolerne via kon-
tingentet til Lilleskolerne er omfattet af en aftale, foreningen 
har indgået med KODA-Gramex. 

lønoversigt 
En opdateret oversigt over samtlige løndele for alle ansatte 
omfattet af en overenskomst. Oversigten kan findes på for-
eningens hjemmeside. 

lønpolitik for skolens ledelse
Et inspirationspapir, som kan bruges, hvis man overvejer at 
udarbejde en lønpolitik for skolens ledelse. Dokumentet lig-
ger på hjemmesiden.
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løntabeller
Lilleskolerne udarbejder i samarbejde med andre skolefor-
eninger løntabeller for fire overenskomstområder (lærere, 
pædagoger, 3F- og HK-ansatte). Løntabellerne kan findes på 
hjemmesiden. 

Mentorordning for nyansatte skoleledere
Nyansatte skoleledere, viceskoleledere og SFO-afdelingsle-
dere tilbydes introduktionsmentoring fra et medlem af det 
mentorkorps, som Lilleskolerne har sammensat af erfarne 
skoleledere. Lilleskolerne tilbyder jævnligt kurser for mentor-
korpset, således at deres viden og kvalifikationer som mento-
rer ajourføres.

overenskomster 
Som interesseorganisation deltager Lilleskolerne ved indgå-
else af overenskomster. Desuden udsender foreningen løben-
de information og tilbyder rådgivning vedrørende overens-

komstspørgsmål.
Skolerne er underlagt én obligatorisk overenskomst - 

nemlig overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklas-
seledere – og kan tilslutte sig yderligere 3 overenskomster, 
som tilsammen dækker skolens øvrige personalegrupper; 
pædagoger (BUPL), teknisk personale (3F) og administrativt 
personale (HK). 

Regnskabsanalyse og regnskabsoversigter 
Lilleskolernes regnskabsanalyse er meget detaljeret med hen-
blik på kunne bruges i budgetovervejelserne helt ned på en-
keltkonti. Analysen udsendes til medlemsskolerne og deres 
revisorer én gang årligt. Lilleskolerne udarbejder analysen i 
samarbejde med andre skoleforeninger.

ski-abonnement 
Skolerne kan benytte Statens og Kommunernes Indkøbs-
ordning (SKI) og opnå rabatter på indkøb ved at bruge de 
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såkaldte SKI-aftaler, idet medlemskabet af Lilleskolerne in-
kluderer abonnement på SKI. 

statstilskud – beregningsmodel 
Lilleskolerne udarbejder hvert år i begyndelsen af september 
en beregningsmodel for det kommende års statstilskud, som 
skolerne kan benytte til at udregne tilskuddets størrelse for 
den enkelte skole. Modellen sendes til medlemsskolerne og 
lægges på hjemmesiden.

3f overenskomst for teknisk personale 
Overenskomsten omfatter pedeller, rengøringspersonale og 
andre tekniske medarbejdere, og er indgået mellem 3F på 
lønmodtagersiden og Lilleskolerne i et samarbejde med an-
dre skoleforeninger på arbejdsgiversiden. Den nuværende 
overenskomst, som 49 % af skolerne har tilsluttet sig, er gæl-
dende for perioden 2011-2013. 

skolepolitik og samarbejde

Certificeringsudvalg
Med henblik på at opfylde kravet om at tilsynsførende, som 
vælges efter 1. august 2012, skal være certificeret af Ministe-
riet for Børn og Undervisning, er der nedsat et Certificerings-
udvalg, som udvikler og koordinerer certificeringskurser samt 
indstiller kursisterne (de tilsynsførende) til certificering hos 
ministeriets Kvalitets- og Tilsynsstyrelse. Lilleskolerne har en 
plads i udvalget, som er placeret under Fordelingssekretariatet.
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faglige organisationer 
Lilleskolerne afholder møder efter behov med de faglige 
organisationer om overordnede spørgsmål – og har i øvrigt 
ofte dialog og samarbejde med de faglige organisationer om 
konkrete problemstillinger vedrørende ansættelsesforhold på 
medlemsskolerne. 

fordelingssekretariatet 
Fordelingssekretariatet er en vigtig samarbejdspartner for 
skolerne. Sekretariatet ledes af en bestyrelse, og Lilleskolerne 
har i mange år haft en plads i denne bestyrelse. 

frie skolers forum - de frie grundskoler - kampagner
Er et uformelt samarbejde mellem skoleforeningerne: Dan-
marks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Deut-
scher Schul- und Sprachverien, Efterskoleforeningen, For-
eningen af Katolske Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler, 
Private Gymnasier og Lilleskolerne.

Der afholdes møder på formandsniveau såvel som større 
møder med deltagelse fra foreningernes sekretariater. Der er 
etableret en fælles portal på nettet, og der afholdes jævnligt 
møder. Desuden indgås aftaler om fælles forhandlingsdele-
gationer på konkrete områder, og der er hyppige kontakter 
i forbindelse med høringssvar, overenskomstfornyelse og til-
svarende spørgsmål af fælles interesse. 

I 2012 deltog foreningerne i fællesskab i Folkemødet 
på Bornholm, og det planen at deltage i Folkemødet 2013.

I november 2012 lancerede samarbejdet en mediekam-
pagne under fællesbetegnelsen ”De Frie Grundskoler”. Den 
første del af kampagnen var målrettet politikerne, mens den 

næste del, der løber af stablen i foråret 2013, er målrettet for-
ældrene og andre interessenter i grundskolen. I forbindelse 
med kampagnen arbejdes der på at oprette en fælles hjem-
meside.

nationalt videncenter for frie skoler
Centret blev oprettet for et par år siden og har til formål at 
styrke de frie skolers arbejde og udvikling. Videncentret er 
oprettet i et samarbejde mellem Den frie Lærerskole og Pro-
fessionshøjskolerne UCL og UC Syddanmark. Lilleskolerne 
er repræsenteret i videncentrets følgegruppe. 

sekretariatssamarbejdet 
Samarbejdet mellem skoleforeningernes sekretariater er nyt-
tigt såvel omkring de praktiske opgaver samt som kollegialt 
netværk, hvor der blandt andet afholdes fælles kursusdage.

skolepolitik: Ministeriet for Børn og Undervisning, 
kvalitets- og tilsynsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og 
folketinget 
Kontakten til politikerne og samarbejdet med embedsværket 
varetages dels af Lilleskolernes eget sekretariat og formand-
skab, dels i samarbejde med de øvrige skoleforeninger. Det er 
en stor og meget omfattende opgave, hvor samarbejdet mel-
lem skoleforeningerne har afgørende betydning for sektorens 
evne til at varetage de fælles interesser for samtlige 537 frie 
grundskoler i Danmark. 



lilleskolerne 
- en sammenslutning af
frie grundskoler

Ny Kongensgade 10, 1. 
1472 København K

Tlf. 3330 7920
Fax 7020 2643
Mobiltlf. 4054 9766

post@lilleskolerne.dk
www.lilleskolerne.dk


