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0.  Velkommen til elevrådets formand og næstformand 

 

Referat møde den  24. august  2020 (5.min) 

  Referat godkendt 

 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Benjamin Andreas Nielsen er ansat som faglig leder for udskolingen 

Der er ansat lærer til 3. årgang 

Coronanyt  

- mundbind i skoletransport, hvis man er over 12 år,  

- iværksættelse af fjernundervisning, når medarbejder er rask hjemme 

- arbejdes på plan for fjernundervisning, hvis klasser sendes hjem 

- alle sociale arrangementer aflyses. Forældrene opfordres til det samme. 

Der skal vælges ny TR blandt lærerne torsdag d. 24/9 

Formanden orienterer fra samrådsmøde. Der er nedsat §17 stk 4-udvalg – en 

arbejdsgruppe, der kigger på: 

- skoledistrikterne 

- Modeller for at understøtte overgang mellem dagtilbud og FFO 

- Mulighed for at bruge københavnermodellen 

- Fordeling af specialtilbud 

Orientering om pulje til løft af folkeskolen 

 

2. 

 

 Budget 2021-2022 – orientering om og feedback på høringssvar 

Bestyrelsen blev orienteret om høringssvar til budget.  

Der var bred opbakning til det samlede høringssvar. 

 

3.  Flexible skemaer –   redegørelse for historik, ulemper og fordele - tilbagemelding 

fra Jakob og Søren 

 

Fordele Ulemper 

 Det faglige indhold styrer 

undervisningens organisering. 

 Støtte og holdtimer udnyttes 

 Forskelligt skema uge til uge 

 Der afsættes tid til 3 

skemalægning 



2 

optimalt. Det styrker top og 

bund. 

 Tager højde for al planlagt 

fravær, hvilket medfører et 

minimum af vikarer 

 Kontinuitet i de mindre fag 

 Understøtter lærernes fælles 

faglige forberedelse og 

forbedrer teamsamarbejdet 

gennem fælles planlægning 

 Alle fag får det fastlagte timetal 

 Eksamensperioden lægges, når 

eksamensplanen kendes, 

hvilket medfører minimum af 

vikar 

 Nemmere at planlægge tur, når 

det kan tænkes ind i skema 

 

 Kontinuitet i de mindre fag 

 

 

Ledelsen kigger på, hvordan ’den gode forklaring’ kan kommunikeres tydeligere ud.  

 

4.  Trygheds-og transportundersøgelsen – giver den anledning til indsatsområder? 

Vi lagde mærke til følgende i undersøgelsen: 

- 25% af eleverne benytter passiv transport til skole 

- Elevernes brug af cykelhjelm falder markant i udskolingen 

- På 3. årgang oplever 20%, at skolevejen er utryg 

SKB opfordrer forældre til  

- at passe på de bløde trafikanter i afleverings- og afhentningssituationen 

- hensynsfuld kørsel efter forholdene 

- at parkere i dertil afmærkede båse 

- at understøtte opbygning af de gode vaner hos eleverne i forhold til at 

cykle/gå og bruge cykelhjelm. 

Elevrådet vil kigge på, hvordan det kan blive cool at bruge cykelhjelm. 

 

Lillestjernens trafikforhold blev drøftet.  

 

5.  Evt. (5.min) 

 

 


