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0.  Referat møde den  18. november 2020  (5.min) 

  Godkendt 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Fra ledelsen: 

Indkøb af nye møbler til studiemiljøer på fløjene. 

Ansæt ny pædagogisk vejleder på Syvstjerneskolen. Hun starter 1. februar 2021.02.02 

Ansat ny lærer til 4. årgang. 

Ansat tre nye pædagoger til FFO. 

Udskiftning af vinduer forløber som planlagt. 

Etablering af ventilationssystem ligeså. 

Der er malet klasselokaler på Lillestjernen. 

Mikroopstart planlagt som nødpasning. . 

Fra lærer: 

Terminsprøver på 8. og 9. årgang afviklet fint.  

De store elever er gode til at deltage i fjernundervisningen. 

Fra elever: 

Eleverne er glade for videomøderne, hvor man kan se hinanden og lærerne. 

Det er vigtigt, at lærerne planlægger øvelser og aktiviteter væk fra skærmen. 

Der er nogen, der ikke bryder sig om, at kameraet er tændt.  

Fra forældre: 

Per Christensen har indkaldt formand og næstformand til opstart af 

ansættelsesproces af ny skoleleder. 

Der har forældrehenvendelser angående fjernundervisningen i de mindste klasser. 

Der har været forældrehenvendelse angående kønsroller og kønskategorisering i 

skolen. Vi skal overveje, hvordan vi som SKB forholder os til den slags henvendelser.  

2. 

 

 Fo Forberedelse til samrådsmøde d. 4.2. -drøftelse (Bilag: Handleplan for det gode 

børneliv.) 

På samrådsmødet d. 4.2. beder USU om input fra samrådet til handleplanen for 

opfølgning på idéerne fra det rådgivende arbejdsudvalg om skole og 

daginstitutionsdistrikter (Handleplan for det gode børneliv). Samrådet inviteres 

særligt til at komme med input til indholdet og udmøntningen af temaet Løft af 

alle skoler, herunder: 

·   Bedre fysiske rammer 
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·   Styrke almenmiljøet i indskolingen 

·    Attraktive arbejdspladser 

Det rådgivende udvalg har bl.a. anbefalet, at man ændre på andelen af budgettet, 

der fordeles ud fra den socioøkonomiske fordelingsnøgle. Den socioøkonomiske 

fordelingsnøgle indgår som et tildelingskriterier i forhold til fordelingen af de 

ekstra ressourcer, der er tilgået kommunen fra staten. Midlerne er fra statens side 

øremærket til et generelt løft af folkeskolen. 

Jo større en del af budgettet, der fordeles ud fra den socioøkonomiske 

fordelingsnøgle, jo færre midler tilgår Syvstjerneskole. 

Der er mindre justeringer af skoledistriktet. 

Der er opbakning i SKB i forhold til at formanden italesætter den socioøkonomiske 

fordelingsnøgle. 

 

3.  Fjernundervisning  - orientering og drøftelse 

-          Status på spørgsmål til kontaktforældre 

-          TEAMs som klasselokale 

Tendenser i tilbagemelding fra kontaktforældrene: 

- Godt med struktur på skoledagen via TEAMs 

- Vigtigt med variation i opgaverne 

- Længere pauser, så eleverne kan nå ud i den friske luft 

- Vigtigt med lærernes tilgængelighed. 

- Vægtning af det sociale og det at se hinanden. 

Næste skridt i processen er, at medarbejderes og elevers perspektiv undersøges, så 

har vi god erfaringsopsamling i forhold til evt. fremtidig fjernundervisning.  

 

Medarbejderne erfaringsudveksler systematisk med hinanden på Teammøder. 

Der er god mulighed for at få støtte/kompetenceløft til anvendelse af de digitale 

værktøjer. 

Fjernundervisning er flere typer af aktiviteter;  virtuel undervisning –synkront og 

asynkront. Opgaver væk fra skærm, hvor man arbejder selvstændigt, analog læsning 

mv. Medarbejderne planlægger undervisningen og, hvordan den skal foregå ud fra 

deres pædagogiske og didaktiske værktøjskasse og kendskab til eleverne. 

Vigtigt med feedback-loops tæt på undervisningssituationen.  

Opmærksomhed på, at man som forældre, der sidder ved siden af eget barn, der er 

på TEAMs, bevidner dels underviseren dels klassekammeraternes læreproces. Det er 

en situation, der kalder på forståelse og rummelighed.  

 

Vær særlig opmærksom på klassekultur og trivsel, når genåbningen kommer.  
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4.  Mødet  med kontaktforældrene d. 1. marts – planlægning 

I skrivende stund er det besluttet at skubbe kontaktforældremødet til d. 17. maj.  

Der afholdes almindeligt SKB-møde d. 1. marts.  

 

5.  Orientering om Værdiregelsæt og Antimobbestrategi (bilag) 

Værdiregelsæt og antimobbestrategi blev gennemgået.  

SKB kan overveje, hvordan forældrene kan spille ind i forhold til deres rolle på 

skolen. 

’It takes a village’-kommunikationsværktøjet kan f.eks. anvendes til at høre 

forældrenes perspektiver på værdierne og, hvordan de kan se ud i dagligdagen.   

 

 

 

 

7. 

 

 

Punkter til næste møde 

- Hvordan forholder SKB sig til forældrehenvendelser angående 

kønskategorisering på skolen som f.eks. ’drengegaver/pigegaver. 

- Kontaktforældremødet 

-  

8.  Evt. 

Formanden sender gerne webinarer om fravær og skolevægring. 

 

 


