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0.  Referat møde den  22. september 2020 (5.min) 

  Godkendt 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelsen: 

 Vi har haft vores ilddåb i forhold til at skulle håndtere Corona-tilfælde. I 

samme uge havde vi 1 pædagog, 1 elev på 2. årgang og 1 elev på 7. årgang. 

Selv om der var nære kontakter i to af tilfældene, var der ikke andre smittede. 

 Vores administrative sekretær stopper pr. 30/11-2020. Der er ikke penge til at 

genansætte. 

 Der er ansat endnu en hygiejneassistent. Denne gang til aftørring af 

elevkontaktflader på Lillestjernen.  

 Alle vacante stillinger er besat i FFO. 

 Etablering af ventilationssystem på Syv forløber planmæssigt.  

 Inden jul påbegyndes udskiftning af vinduer på fløjene. 

Personale: 

 Planlægning af kommende terminsprøver er i gang. 

 5. årgang har været på fremtidsværkstedet. 

 Der er god stemning i personalegruppen. 

Forældre: 

 Skolebestyrelsens møder bør placeres umiddelbart efter USU-møder, så der er 

friske informationer.  

 Skolens håndtering af Covid-smittetilfældene var fin. 

 

2. 

 

 Hvordan går det i den konstituerede konstellation. Og er der behov fra noget fra 

skolebestyrelsen (forældrerepræsentanterne) i den sammenhæng? 

Vi oplever, at vi lykkes, selvom læringskurven i perioder er stejl. Ledelsesteamet 

arbejder godt sammen og rykker fælles til midten, når der er opgaver, der skal løses. 

Vi har haft 2 år med ændringer i ledelse og administration. Vi ser frem til en periode, 

hvor vi ´kender holdet´. 

 

Der bør informeres om ledelsesteamet og den fremtidige proces i nyhedsbrev. 

 

Skolebestyrelsen udformer julebrev til medarbejderme. 
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3.  Orientering om nyligt afsluttet medarbejdertrivselsundersøgelse 

Syvstjerneskolens Totalindeks-tal er 4 (Maksimum er 5). Medarbejderne trives, er 

trygge og glade for deres samarbejde med hinanden, borgerne og ledelsen. TRIO har 

valgt følgende nedslagspunkter: 

Fysiske: Rengøring & oprydning, indeklima, Lys.  

Psykiske: MUS-samtaler med mere mening, Selvom vi har høj trivsel og 

arbejdsglæde, ønsker Trio at have fokus på den sociale kapital i den nuværende 

Corona-ramme.   

 

4.  It takes a village - orintering 

Handler om, at skabe et dialog- og refleksionsværktøj til kontaktforældre, 

skolebestyrelser og skoler. Målet er at klæde kontaktforældre og skolebestyrelser på 

til at samarbejde med de øvrige forældre og skolen om at skabe gode rammer for 

klassens trivsel og læringsfællesskab. 

 

5.  Plan for kontaktforældremødet i marts – drøftelse af emne, evt. oplægsholder 

Præsentation/afprøvning af ovenstående dialog- og refleksionsværktøj. Vi vil spørge 

Mette Wybrandt, der faciliterer udviklingsarbejdet for kommunen. 

 

6.  Fravær – oplæg fra Stefan 

Al fravær har betydning for fællesskabet og for den enkelte elev. 

Skolen opfordrer til, at eleverne holder ferie i skoleferierne.  

Skolen har en systematik til opfølgning på elevers lovlige og ulovlige fravær.   

7.  Evt.  

Der er valg til skolebestyrelsen forår  2022. Opfordring til 

skolebestyrelsesmedlemmerne om allerede nu at fortælle om arbejdet.  

Punkter til næste møde: 

Tilbagemelding fra workshop 2 – jf. pkt. 4 

Kontaktforældremødet 

  

 


