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  Ansøgning vedrørende konvertering af UU-timer til to-voksentimer for skoleåret 

2022-23 tilføjes dagsordenen som ekstra punkt. Det aftaltes at punktet placeres efter 

orientering om skoledagens opbygning som punkt 3a. 

 

0.  Referat møde den  20.1.2022  (5.min) 

  Godkendt 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

Etablering af Legeplads til G-fløjen er startet op og forventes færdig i slutningen af 

marts måned. 

 

Vi er så småt gået i gang med driftsbudget og fagfordeling for kommende skoleår. Vi 

forventer at få de endelige resursetildeling i løbet af et par uger. 

 

Vi oplever en stigende tendens til, at forældrehenvendelser foregår i en ubehagelig 

tone overfor medarbejderne og med lav tålmodighedstærskel. SKB ønsker at kigge på, 

om det er tid til at lufte skolebestyrelsens retningslinje for god kommunikation mellem 

hjem og skole.  

 

I fredags havde vi et vellykket fastelavnsarrangement med udklædte elever og voksne. 

Skolen boblede af glade børn og god stemning. 

 

Reduktion i årets afgangsprøver, i aflyste prøvefag ophøjes årskarakter til 

eksamenskarakter. 

 

Til orientering får vi en flere henvendelser fra forældre, der ønsker, at eksterne 

resursepersoner som f.eks. psykiatere, psykologer, familieterapeuter skal observere 

deres børn i klassen.  

Skolen samarbejder gerne med eksterne samarbejdsparter på samarbejdsmøder.  

Eksterne resursepersoner kan ikke få adgang til at observere i klassen.  

Skolen har ingen ansættelsesretslige rammer for eksterne resursepersoner ej heller kan 

vi beskytte øvrige elevers data.  

 

Medarbejdere: 

Vi er i gang med at planlægge, hvordan den sidste del af skoleåret skal se ud, nu hvor 
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antallet af prøver er reduceret.  

 

Omkring påske kommer der nye møbler til fire klasser/læringsmiljøer i udskolingen. 

Det glæder vi os til. 

FFO: 

FFO nyder at lave godt fritidstilbud uden corona-restriktioner. 

Elever: 

Afbud fra eleverne, der er optagede af deres projekteksamen. 

Forældre: 

Henvendelse angående  skoledagens opbygning. Det er på som punkt. 

 

Henvendelse angående bekymring om, hvordan der tales om krigen i Ukraine.  

 

Henvendelse fra elev fra 2. Klasse, der har taget kontakt til skolebestyrelsen via 

skolebestyrelsesformanden. Eleven vil gerne have, at skolebestyrelsen arbejder for, at 

eleverne får mulighed for at spille mere rollespil.  

 

2. 

 

 Besøg af udskolingsleder Mikael, der fortæller lidt om opstarten på 

Syvstjerneskolen og nogle af de fokus han har i sit arbejde 

  God start på en god skole med dygtige og engagerede medarbejdere. 

Mikael har i det første ¾ år haft fokus på: 

Stærke naturfaglige fællesskaber 

Fokus på at udvikle mødekultur og samarbejdsarenaer 

Udvikling af læringsmiljøer 

UPV-indsats  

Pædagogisk praktik 

3.  Skoledagens opbygning herunder bevægelsesbåndet 

Skoledagens opbygning blev drøftet.  

Skolebestyrelsen drøftede placering og kommunikation om bevægelse i 

undervisningen. Skolen har pt tre forskellige modeller for bevægelse.  

I planlægning af et skoleår indgår evaluering af skoledagens opbygning.  

Ledelsen medtager skolebestyrelsens input med henblik på planlægning af 

kommende skoleår, hvor vi bl.a. kigge på mulighed for at placere et formiddags-

frikvarter. 

Ledelsen påtænker at lave samme model for bevægelse fra 0.-9. klasse. 

  

3.a  Ansøgning om konvertering af UU til to-voksentimer. 

Emnet blev behandlet og beslutning truffet om at ansøge om at konvertere to 

ugentlige timer på 4.-9. årgang i skoleåret 2022-2023. 

4.  Orientering om Kommunernes Skoletrafiktesten fra Rådet for Sikker trafik 

Orientering om skolens trafikpolitik 
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5. 

 

 

 

 Orientering om arkitekt Per Byders skitse og overslagsberegning til 

etablering af det ekstra lokale på fløj D. 

Orientering om, at vi har sendt budgetoverslag og arkitekttegning til 

Skolechef. Vi krydser fingre for, at vi får grønt lys. 

6.  SKB-valg 

Der er indkommet et kandidatur til Emmeline 

7.  Eventuelt 

   

   

 

 

 


