
FURESØ KOMMUNE 

Syvstjerneskolen 
 

2. november 2021 

 

 Skolebestyrelsen    

Møde   Dagsorden 
Den 26.10.2021  kl. 17-19.45–  lærerværelset 

Ordstyrer:  
 Møde nr. 26 

Afbud:  

 
 

 

 

0.  Referat møde den  29.9.2021  (5.min) 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

Ledelsesdag med fokus på børnesynet og, hvordan det kommer til udtryk på skolen. 

Vi har fået ’synlig’ rengøring. Det giver lidt udfordringer. 

Vi har haft stillingopslag ude i to omgange, da vi har medarbejdere, der har søgt orlov, 

en opsigelse af private årsager og en medarbejder, der er blevet alvorligt syg. Vi har 

ansat tre dygtige uddannede lærere.  

Vi har fortsat svært ved at finde musiklærere.  

Dejligt med en skolehverdag uden restriktioner. Man mærker, at stemningen er god, 

eleverne og medarbejderne er glade. 

Vi får de PC´er, som vi har bestilt. 

Medarbejdere: 

Velkommen til Karina Kamph Martinsen, der er ny medarbejderrepræsentant.  

Der er god stemning, folk er glade for at være her.  

Udskolingens featureuge forløb godt. God opbakning fra forældrene torsdag aften.  

FFO: 

Fortsat fokus på genetablering af den gode FFO hverdag. 

Der starter flere februar-børn i 2022 

Elever: 

Forældre: 

 

2. 

 

 Fordeling af de 8. millioner (Thomas Aistrup) 

I det kommunale budget er afsat 8 millioner kroner til pædagogisk indretning af 

de fysiske læringsmiljøer på skolerne.  

Skolechef Per Christensen har inviteret skolebestyrelsesformændene til møde 

desangående. 

Drøftelse af SKB´s holdning til fordeling. 

Formålet med puljen bør afspejle den måde den fordeles på. 

Kan socioøkonomisk være en faktor i forhold til indretning? Alle har brug for 

gode læringsmiljøer. 

Elev/kvadratmeter. Der er behov for at være særligt kreativ på en skole som vores, 

da vi er godt fyldt op.  
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3.  Gennemsyn af principper  

Tak for input og gode drøftelser 

- Princip for idræt færdiggøres. (Inspiration fra dansk skoleidræt ligger som 

bilag).  

Godt med tonen i dansk skoleidræts-dokumentet. 

EMTR udarbejder forslag 

- Princip for FFO’ernes virksomhed 

AMV udarbejder forslag til rettelse 

- Princip om elevers placering i klassen 

Rykkes til kommende møde 

- Elevernes adgang til at få fri til eliteidræt- og musikundervisning inden for 

undervisningstiden 

EMTR udarbejder forslag 

   

4.  Eventuelt  

  SKB giver grønt lys til, at vi deltager i Skolebørns undersøgelsen (WHO) 

  Forslag til punkt til SKB+elevråd – DR-programmet om bevægelse 

   

 


