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Fra 4 forældre, så vi var ikke beslutningsdygtige 

 

 

 

0.  Referat møde den  29.9.2021  (5.min) 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

 2 af vores nye dygtige lærere er startet. Den sidste starter op på mandag. Vi 

tror, at det bliver rigtig godt.  

 Sygemeldt sekretær. Vi har ansat en vikar- Lis Olsen. 

 Ledelsen har været på strategidag, med fokus på 

1. Læringsmiljøer på Lillestjernen 

2. Udrulning af børnesyn, værdiregelsæt og antimobbestrategi. Vi inviterer 

CDUM til kompetenceeftermiddag for alle medarbejdere. 

 Den nye udskolingsleder er rigtig godt i gang, vi regner med, at han deltager 

på kommende SKB-møde.  

 G-fløjens nye legeplads; Vi håber på etablering i sensommer, så den kan 

anvendes til foråret 

 Alle bestilte PC er er kommet.  

 THM har lavet brev til forældre i forhold til, hvad PC skal kunne, hvis man 

selv vil købe PC. 

Medarbejdere: 

 Glæde over nye engagerede og dygtige folk som kolleger. 

FFO: 

 Afsluttet zoneopdelt legepladsprojekt på Lillestjernen.  

 Skoleindskrivning slut- med 72 elever 

 Tværgående projekt på Lillestjernen – Byen, var helt magisk.  

 FFO ramt af sygdom. Tidligere kollega er ansat som vikar.  

 FFO2 kører godt med spændende projekter og glade medarbejdere. 

 Vi er i gang med at indføre mikrobetaling. 

 Fremadrettet fokus på forældrerådet. 

Elevrådet: 

 Der er oprettet klimaråd på Syvstjerneskolen. Elevrådsformand er ordfører. 

Der arbejdes på klimaplan. Skære ned på papirforbrug, mere vild natur, flere 

træer. 

 Elevrådet etablerer kommunikationsudvalg… ansvarlige for tavlen 

 Trivselsudvalg er nedsat… her er næstformand tovholder 

 Furesø Fælles elevråd har fokus på: bedre seksualundervisning, større trivsel 

blandt eleverne, Klima på skema, mere fokus på tekniske uddannelser 

Forældre: 
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 Næstformand har deltaget i møde med skolebestyrelsesformænd og skolechef 

angående fordeling af resurser til læringsmiljøer 

 Der er ved at blive etableret uddannelse til undervisningsmiljørepræsentanter 

blandt eleverne 

 Stor ros til FFO2 – forældre oplever trivsel blandt eleverne 

 Stor ros til Lillestjernen – for by-projekt. 

 

2. 

 

 1. Corona- orientering af situationen på Syv. (5 min) 

 Denne uge ingen smittede. Vi ved, at det kommer i bølger. 

 Begyndende forebyggende retningslinjer 

 Meget tid går med smitteopsporing 

 Medarbejderne skal fremvise coronapas mandag d. 6/12 

 Test tilbydes igen 2 gange pr. Uge 

 

3.  SKB nikker til de behandlede principper (5 min) 

Skydes til kommende møde, da vi ikke er beslutningsdygtige. 

Princip for idræt 

Elevernes adgang til at få fri til elieidræt 

Begge vedhæftet som bilag. 

   

4.  Gennemsyn af principper (15 min) 

Fo  Forslag til ’princip for FFO’ernes virksomhed’.  

Blev drøftet. Varsling om ændret åbningstid sættes ned til en mdr. Godkendes næste 

på næste møde. 

4.    Behandling af ’Princip for arbejdets fordeling mellem lærere og øvrigt pædagogisk 

personale. 

        Princippets punkter er en del af lovgivning og aftale om arbejdstid mellem 

lærerkreds og forvaltning. Vi undersøger, om der skal være et sådant princip, eller 

om det kan droppes.    

 

 

5.   SKB-valg– hvem genopstiller? (10 min) 

Valgbestyrelse: Thomas Aistrup, Merete Lange, Emmeline Trautner 

 

Der er to forældre, der ikke genopstiller.  

Der er også behov for gode suppleanter 

 

6.   .      Eventuelt 

 

7.   J      Juleplatten 
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