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0.  Referat møde den  01.3.2021  (5.min) 

Godkendt 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelsen: 

Fagfordelingsprocessen er i gang. Alle medarbejdere har ønsket opgaver i kommende 

skoleår, ledelsen arbejder på fordeling og forventer at være færdige over de 

kommende 2-3 uger.  

Lærerne har fået ny arbejdstidsaftale. 

I forbindelse med Folketingets trivselsaftale tilføres skolerne særtilskud til håndtering 

af faglige udfordringer og trivsel.  

Medarbejderne gør deres bedste for at skabe gode betingelser for afgangseleverne i 

forhold til mundtlige og skriftlige prøver.  

Mikro-elever er godt kørt ind på Lillestjernen. 

2. årgang starter på FFO2 1. maj. 

Medarbejdere og elever: 

Generel forandringstræthed hos medarbejdere og elever. Det hele virker midlertidigt, 

når der er genåbningsforandringer hver 14. dag.  Folk holder humøret oppe, men alle 

savner en fast rytme.  

9. årgangs afgangsprøver fylder meget. 

Forældre: 

Orientering om møde med Furesø Fælles Elevråd -> vi tager styrkelse af elevrådet, 

trivselsråd, elevperspektiv og trivsel op på kommende SKB-møde (17. juni 2021) 

Relevant med SKB´s drøftelse om køn i skolen.  

 

2. 

 

 F cGodkendelse af timefordelingsplanen (SFW) 

Orientering om og godkendelse af timefordelingsplanen for skoleåret 2021/2022. 

 

3.  Orientering om genåbningssituationen 

Genåbning med ændring af rammer hver 14. dag tærer på medarbejderne. Vi glæder 

os til 100% fremmøde.  

Test-set up fungerer, vi når at teste de elever, der ønsker det. Cirka 80 % af 5.-9. 

årgangs eleverne ønsker at blive testet. Der er respekt over for dem, der vælger at 
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blive testet andet steds.  

I tilfælde af nedlukning, stiller skolen med nødpasning for de elever, der har behov. 

 

4.  Princip for inkluderende fælleskaber.(Bilag er lagt i Teams) 

Skydes til mødet d. 17. juni. 

Behov for at modernisere sproget. 

 

5.  Vi har fået lov til at overføre 100.000 kr. fra 2020 til driftsbudget. Orientering om 

den planlagte anvendelse af de 100.000. (THM) 

Vi har fået overført 100000 på driftsbudgettet til indeværende budgetår. Nu kan alle 

fagudvalg få deres budgetønsker opfyldt.  

Grundet Corona er der afsatte midler vi potentielt ikke får brugt som planlagt f.eks. 

kantinedrift. Vu kigger på driftsbudget igen i august, så de penge kan gøre gavn på 

en anden måde.  

 

6.  Høringssvar ang. indskrivningsregler og ændrede skoledistrikter (Bilag er lagt i 

Teams) 

Emmeline, svarer udvalget, at Syvstjerneskolens Skolebestyrelse ser, at det er 

fornuftige ændringer der er lagt op til for Værløse-delen. Vi er glade for at få flere 

elever.  

 

7.  Høringssvar ang. trafik- og mobilitetsplan(Bilag er lagt i Teams) 

Emmeline svarer udvalg, at Syvstjerneskolens Skolebestyrelse ingen kommentarer 

har til trafik- og mobilitetsplanen. Vi er ser frem til at understøtte kampagner med 

undervisning, der kan motivere flere af vores elever til at befordre sig selv.  

 

8.  Status fra planlægningsgruppen til d. 17/5 

Beslutning om, at vi afholder virtuelt Kontaktforældremøde d. 17. maj med følgende 

punkter:  

 Velkomst ved formand  

 Kort Coronaorientering- status på genåbning 

 SKBs årsberetning 

 Input til emner, som SKB kan have fokus på i skoleåret 2021/2022 

 

Beslutning om, at vi præsenterer dialogværktøjet ´Fælles om fællesskaber´ i starten af 

kommende skoleår.  

 

9.  Status fra ansættelsesudvalg 

 

10.  Eventuelt og punkter til kommende møder 

Input til SKB´s årsberetning sendes til skolebestyrelsesformanden senest mandag d. 3. 

maj 

  


