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0.  Referat møde den  2.12.2021  (5.min) 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

 Terminsprøverne er forløbet fint – enkelte elever har været på hjemmefra.  

 Vi har bestilt møbler til 4 udskolingsklasser og venter spændt på at de 

kommer 

 Nyt smitteopsporingssetup – og selvtest 

 Jævnt antal smittede, antal af medarbejdere der er smittede eller i isolation 

stiger 

 På mandag har vi sættemøde med Per Christensen og en fra CEKEA, det er 

startskudet på proces omkring læringsmiljøerne på Lillestjernen. Herefter 

laver vi aftale med Indretningsarkitekt, der vil hjælpe os med at inddrage 

medarbejder-, elev- og forældreperspektiv.  

 

Medarbejdere: 

 Vi kan mærke coronasituationen. Vi er vant til at ændre i forhold til 

 smitte mv.  

 Vi har afprøvet alle discipliner i terminsprøverne. 

 

FFO: 

 Hverdagen hænger godt sammen. Vi har kun. En enkelt gang slået 

 årgange 

 sammen grundet personalemangel.  

 Overskydende penge på driftsbudgettet er anvendt til forbedring af 

 lysforhold i klubben.  

 Vi har lige haft besøgsdag for nye mikrobørn og forældre. Denne gang i 

 mindre grupper. Det har været en god oplevelse.  

 Der starter 33 børn 1. Februar. 

 

Elever: 

Forældre: 

 Formandsmøde med Skolechef med fordeling af midlerne til 

 læringsmiljøer i  indskolingen på dagsordenen.  

 Folder til skolebestyrelses blev efterspurgt.  

 Overvejelser over brug af digitale læringsportaler i undervisningen. 

 Didaktiske overvejelser – især når man ikke kan målrette til 

 målgruppen.  
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 Hvordan forholder skolen sig til: 

 Anvendelse af film i undervisningen. 

 Anvendelse af ultranyt.  

 

 

2. 

 

 Besøg af udskolingsleder Mikael, der fortæller lidt om opstarten på 

Syvstjerneskolen og nogle af de fokus han har i sit arbejde. 

Rykkes til næste møde 

 

3.  SKB-valget 

Gennemgang af tidsplan for  

SKB-opgaver i forbindelse med valget 

Gennemgang af tidsplanen – ingen spørgsmål. 

 

SKB-opgaver i forbindelse med valget; Brev til kontaktforældre og alle forældre – 

Lavet af skolebestyrelsesformand og næstformand.  

 

4.  Følgende principper er bearbejdet og skal godkendes: (er vedhæftet) 

Princip for idræt 

Elevernes adgang til at få fri til eliteidræt mm 

Princip for FFO ´ernes virksomhed. 

De 3 principper er godkendt 

 

5. 

 

 

 

 Drøftelse af følgende principper: 

Klassekassen vedtaget 27/1-15 

Princip for understøttende undervisning vedtaget 6/6 2016 

Princip for klassekassen vedtaget 

Princip for understøttende undervisning – rettelse. Kommer på til vedtagelse på 

næste møde 

 

6.  Eventuelt  

Læg mærke til forsiden på forsiden på vores elevbog. 

 

 

   

   

   

Til kommende møder: 

Præsentation af de digitale platforme for SKB – hvordan fungerer e-mat, 

Gyldendal.dk… hvordan arbejder IT-patruljen med digital dannelse.  

 


