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0.  Referat møde den  2.3.2022  (5.min) 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

 Indvielse af det nye legeplads, vi havde besøg af Formand for brøn- og 

skoleudvalget Muhammed Bektas, der klippede snoren sammen med 2 elever 

 Fagfordelingen –  

Økonomien siger, at vi kan ansætte en mat/N/T-lærer, og vi skal ud og have en ny 

børnehaveklasseleder 

 Vi har taget en ordentlig runde med rengøringen, da den ikke var i orden. Det ser 

ud til at have virket. 

 Første dag med skriftlige prøver. Det er forløbet fint – da først UVM fik det op at 

køre. 

 Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Skolen har fået påbud på fysik/kemi-lokalet, 

hvor der f.eks. skal laves vejledninger til alle stoffer. Endvidere er givet et påbud 

vedr. vand, der trænger igennem væggene på FFO2. Dialog om kompleksiteten i 

medarbejderens opgaver, skal fortsætte. 

 Cyklistprøve 6. årgang, dygtige 6. klasser, der samarbejdede om. at vi fik en dejlig 

dag.  

 

Medarbejdere: 

Udskolingen er optaget af prøverne 

Der er god stemning omkring fagfordelingen, der har været en god proces.  

De nye læringsmiljøer er kommet. De lægger op til mere variation i undervisningen.  

Skoleafslutningen – sidste skoledag. Eleverne er utilfredse med, at de ikke må lave 

nomineringer.  

 

FFO: 

Mikro-årgangen er blevet fuldtallig, den sidste gruppe er kommet fra børnehaven til 

Lillestjernen. Det er gået rigtig godt.  

2. Klasserne er i dag startet på syvstjerneklubben.  

Der er ansat en ny pædagog pr. 1/6 22 

Genopstart af gaming arbejdsgruppe, der består af personale fra forskellige FFO-er, 
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for at få drøftet de forskellige aldersgrænser og PEGI-anbefalinger på spil.  

Vi er i fuld gang med planlægning af kommende skoleår 

Elever: 

Forældre: 

Mange arrangementer på 8. Årgang.  

 

2.  Budget- Skole 

Gennemgang af budget. SKB godkender budgettet under forudsætning af at MED-

udvalget godkender det.  

 

3.  Budget FFO 

Gennemgang af budget. SKB godkender budget under forudsætning af at MED-

udvalget godkender det. 

 

4.  Timefordelingsplan og planlægning af kommende skoleår 

Timefordelingsplan gennemgået og godkendt 

Gennemgang af eksempel på skoledagens opbygning med formiddagspause. 

Skoledagens opbygning godkendt af SKB under forudsætning af at MED-udvalget 

godkender den. 

 

5. 

 

 Evaluering af SKB-valget – lykkedes vi med det, vi ville? 

Skolebestyrelsens oplevelse er, at SKB-valget gik godt.  

 

6.  Modtagelse af den nye skolebestyrelse d. 13. juni. 

Den nye bestyrelse inviteres med til mødet 

 

7.  Besøge de nye læringsmiljøer i udskolingen samt den nye legeplads ved G-fløjen. 

 

8.  Eventuelt 

Affald på udeområder. 

Prøvehandling om mobilefri skoletid i udskolingen 

 

Emner til kommende møder: 

Hvilken information har man som forældre brug for. Forældreperspektivet på 

skolens fokusområde om forældrekommunikation.  

 

Vi glæder os til at modtage de. Nye bestyrelsesmedlemmer. 

Næste møde d. 13. juni. 

   

  


