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Afbud: Annemarie, Emmeline, Rune, Annette, Hans Henrik, eleverne 

og Nicholas 

 

 

0.  Referat møde den  23.8.2021  (5.min) 

  Godkendt 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

God start på skoleåret – alle er glade for at være tilbage i skolen ude 

coronarestriktioner 

Ny legeplads ved G-fløjen er tæt på at blive etableret 

3 medarbejdere er pt. Sygemeldt og på orlov pga. privat forhold 

Vi har igen fået flere elever til skolen, hvilket også betyder et lidt bedre budget 

Ny afd. Leder for udskolingen er kommet godt igang 

 

Medarbejdere: 

Nicholas har fået nyt job tæt på egen bopæl, og Karina, lærer, bliver ny 

medarbejderrepræsentant pr. 1. okt. 2021 

 

FFO:  

Ikke noget  

 

Elever: 

Ikke noget 

 

Forældre: 

Idræts valgholdsfordeling blev taget op, og det drøftes videre med skolelederen efter 

mødet 

 

2. 

 

 Status på driftsbudget ( 15 min.) 

Driftsbudgetændringer blev gennemgået og en mindre omplacering af 50.000 kr blev 

godkendt 

Orientering om lønbudgetændringer bl.a. pga. flere børn og særlige tilskud i 2021 

3.  Evaluering af kontaktforældremødet (5 min) 

Alle var enige om, at det var en god aften. Oplægsholder og særligt eleverne 

fungerende god ind i mødets kontekst, ligesom mødeformen var god 
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4.  Brev til USU – drøftelse af indhold og tidspunkt for afsendelse ( 15 min) 

Enighed om, at det er en god idé med et USU-velkomstbrev 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gennemsyn af principper ( 20 min)  

Henvendelse til lærere og pædagoger på Syvstjerneskolen 

Gennemgået og godkendt få redaktionelle ændringer 

Princip for idræt 

Gennemgået og oplæg til næste gang vedr. badning mhp., hvad det kan ift. 

fællesskab og lign. Fælles om Fællesskaber er allerede i gang med at blive brugt ude i 

klasserne i forbindelse med div. møder 

Digitale værdier og rammer 

Godkendt 

Princip for holddannelse 

Godkendt 

(Alle principper forefindes på hjemmesiden) 

 

Markering af ’Lærernes dag’ d. 5. oktober ( 10 min) 

Der skrives et postkort til lærerne, og det skal være kontoret i hænde man. D. 3. okt. 

kl. 11 – der købes kager til lærerne på dagen 

7.  Eventuelt 

Lejrskoler ønske drøftet igen ift. det mulige større lønbudget fx som en kortere tur til 

Berling lex de forældrearrangerede ture – tages op på et senere møde 

Musikundervisning på valghold og eksamenen ønskes på næste møde som punkt 

 

8.  Punkter kommende møder: 

Praktikfolder- MHH laver udkast 

Trafikforhold ved Lillestjernen- SFW afholder møde  

Planlægning af gennemsyn af skolebestyrelsens politikker og retningslinjer – 

overblik, fordeling mv 

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

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

medlemmer) 

   

   

   

 


