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0.  Referat møde den  21.4.2021  (5.min) 

  Godkendt 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelsen: 

Intromøde for kommende o. klasser gik godt. Der var mange fremmødte. 

Afgangsprøverne er gået over forventning. Eleverne har holdt fanen højt og gjort sig 

umage frem til sidste prøvedag.  

Vi er fortsat påpasselige i forhold til den yderligere genåbning. Vi afholder dimission 

klassevist, sommerafslutninger er udendørs og eleverne skal fortsat blive på skolen 

hele skoledagen. 

Vi er i fuld gang med ansættelsessamtaler. 

Lærerne: 

Elevrådsformand holdt flot tale til indsættelse af ny skoleleder. 

Det har været gode oplevelser til prøverne. 

Forældre: 

Indsættelsen gik godt 

Opfordring til at vi svarer på mail, når der rundsendes vigtige ting.  

Vi skal være opmærksomme på, at der ikke skæres mere I Syvstjerneskolens 

økonomi. Opfordring til, at USU kontaktes i forhold den socioøkonomisk fordeling 

og, hvad den betyder for Syvstjerneskolen.  

Der har været tilbagemelding på vores kontaktforældremøde; hvor er referater, 

hvornår er der SKB-valg, trafik om Lillestjernen-input. 

 

2. 

 

 Kontaktforældre-arrangement i september – orientering (10 min.) 

Der er lavet aftale med Mette Wybrandt. Vi taler om nærmere planlægning på første 

SKB-møde. 

SÆT KRYDS d. 2. september kl. 17-19:30 

 

3.  Fagfordeling – afslutning – pensioneringer og nye lærere (10 min.) 

Fagfordeling er endnu ikke afsluttet, da vi har svært ved at finde egnede kandidater 

til stillinger. Vi har genopslået to stillinger. Dansk-matematik er meldt ud til elever og 

forældre.  
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Vi har en enkelt medarbejder, der har valgt at gå på pension. 

 

4.  Ansættelse af ny afdelingsleder for 5.-9. årgang og konstituering af ledelsesteamet 

– orientering (10 min.) 

Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Mikael Hvass Hedahl som afdelingsleder for 5.-

9. klasse. Mikael gjorde et professionelt, velovervejet og varmt indtryk. Vi ser frem til 

samarbejdet. 

Pr. 1. august2021 indtræder Thomas Møller som souschef igen. 

5.  Forslag til møderække 

 

Mandag 23. august 2021 kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Onsdag 29. september 2021 kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Torsdag  2. december 2021 kl. 17.00-19.45 SKB-møde m. spisning 

Juleferie 

Torsdag 20. januar 2022 kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Onsdag  2.  marts 2022 Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Kontaktforældremøde - Mandag d. 28. marts kl. 17-18:30 

Onsdag 20. april 2022 Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Mandag 13. juni 2022 Kl. 17.00-19.45 SKB-møde m. spisning 
 

 

 

6.  Emner og temaer for SKB i perioden 2021-22 

Trafik ved Lillestjernen. 

SKB politikker og retningslinjer 

 

7.  Udvidede frihedsgrader for skoleåret 2021/2022 

Skolen er forpligtet til at følge elevernes faglige udvikling og trivsel.  

Dette gør vi via; Evalueringsplanen med mat, stave, læseprøver, den daglige 

undervisning, trivsels måling, nationale test, elevsamtaler, skolehjemsamarbejde mv. 

Der udarbejdes handleplaner for elever i faglige eller trivselsmæssige  udfordringer. 

MED og skoleledelse ønsker opbakning til ikke, at udfylde elevplan i meebook. 

SKB bakker op om, at der ikke laves elevplaner i kommende skoleår. 

 

8.  Eventuelt og punkter til kommende møder 

Stort svind i afleverede bøger. Det belaster driftsbudget. Kan der udloves præmie til 

den der afleverer flest bøger? 

  


