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0.  Referat møde den  17.6.2021  (5.min) 

  Godkendt 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

Vores nye møbler til ’hak’ på fløjene kom før sommerferien. Eleverne har indtaget 

dem med glæde.  

Torsdag d. 26/8 er der fælles temadag for hele personalegruppen omhandlende 

skolevægring/elever der overvældes af skolen. 

Der skal vælges ny medarbejderrepræsentant til SKB. 

Vi er i gang med udbudsrunden i forhold til den nye legeplads til G-fløjen. 

Vi er stolte af at 45 elever fra 7. årgang har meldt sig til at være skolepatrulje. 

Medarbejdere: 

Hverdagen er godt i gang. Mange elever er vaccinerede.  

FFO: 

Behov for at genopfriske ’Hvordan gør vi i FFO’ oven på nedlukninger. Igangsat 

refleksionsprojekt med medarbejderne i forhold til, hvordan vores FFO skal være. 

Alle stillinger besat. 

Der er nu nye borde i alle klasser på Lillestjernen. 

Sommerfesten er uden forældredeltagelses. 

Legepladsen på Lillestjernen er næsten færdig.  

Elever: 

Første elevrådsmøde var i mandags, der arbejdede vi med dialogværktøjet ’ Fælles 

om fællesskaber’.  

Fælles elevråd har fokus på at få flere midler til skolerne.  

Fedt at være tilbage i normal skole.  

Forældre: 

To forældre har udvist interesse for at blive valgt til skolebestyrelsen. 

Ønske om en beskrivelse til forældrene i forhold til BYOD. Hvad skal en computer 

kunne? 

Ros til skole og FFO- der sker mange spændende, sjove ting. 

En forældre har arrangeret biograftur til hele Lillestjernen. Det er dejligt.  

Ønske om, at skolen beskriver, hvordan man arbejder med praktikforløb. 

Ønske om, at skolen udarbejder pjece om det fleksible skema, der kan udleveres 



2 

ved skolestart. 

 

2. 

 

 Skoleårets start – herunder corona 

Mikael Hedahl, den nye afdelingsleder for udskolingen, er kommet godt fra start 

og knokler på med opgaverne.  

De nye retningslinjer gør det enklere at afvikle skole. Vi kan undervise på 

blandede hold f.eks. tysk/frank og valghold, eleverne kan være sammen på 

årgangen (indendørs) og på fløjen (udendørs). Vi har fortsat fokus på 

håndhygiejne og udluftning.  

Der er fortsat test-set-up på skolen med mulighed for to ugentlige test. Vi 

forventer, at denne mulighed vil være der frem til d. 30. september 2021. 

En enkelt opsigelse, så vi er i gang med ansættelsesproces. 

Fortsat mangel på musiklærer. Vi benytter uddannet vikar fra vikarbureau. 

Vi venter på en stor sending computere, der er bestilt i februar mdr., derfor er der 

fortsat ikke udleveret computere til 4. årgang. Vi vil spørge forældre, om de kan 

hjælpe fællesskabet ved at stille en privat computer til rådighed for deres børn. 

3.  Sidste hånd på kontaktforældremødet 

Der er lavet tilmelding på Aula. 

Der skal laves grupper, når vi kender tilmeldingerne. 

EMTR bestiller sandwich, sodavand og cookies. 

Velkomst ved Thomas og EMTR. 

Mette Wybrandt styrer proces. 

Elevråd har udarbejdet materiale, som kontaktforældrene kan tage udgangspunkt 

i. 

EMTR efterspørger trykt eksemplar af værktøjet fra Stine.  

 

4.  SKB-valg i foråret 2022- planlægning af proces, opsøgning af kandidater 

Vi skal finde dato for opstillingsmøde. 

Have afklaret, hvem vil fortsætte i SKB. 

Valglister skal ligge fremme på kontoret. 

Thomas udarbejder folder, der fortæller om arbejdet i skolebestyrelsen, der kan 

uddeles. (antal møder, værdier for samarbejdet, forpligtelsen, telefonnumre på 

SKB-medlemmer) 

 

5.  Drøftelse af Syvstjerneskolens situation set i forhold til kommunens 

ressourcefordeling 

Skolebestyrelsen er bekymrede over den socioøkonomiske fordeling og det den 

betyder for Syvstjerneskolens skolehverdag.. På den baggrund vil 

skolebestyrelsen forfatte et brev til børne- & skoleudvalget. Formanden 

udarbejder udkast. 

 

6.  Eventuelt  
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7.  Punkter kommende møder: 

Hvad vil det sige at være i skolebestyrelsen – folder. 

Status på driftsbudget 

Praktik-folder 

Trafikforhold ved Lillestjernen 

Planlægning af gennemsyn af skolebestyrelsens politikker og retningslinjer – 

overblik, fordeling mv 

 

 

   

   

  


