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 Skolebestyrelsen    

Møde   Dagsorden 
Den 02.11.2022  kl. 16-17.30 (for arbejdsgruppen) 

kl. 17.30-19.45 – alm. SKB  

lærerværelset 

Ordstyrer:  

 Møde nr. 3 

Afbud:  

 
 

 

 

   

0.  Referat møde den  8.9.2022  (5.min) 

Godkendt 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

- Vi kan mærke at vi mangler en afdelingsleder. Ledelsen har travlt. Vi gør vores bedste 
for at gribe alle bolde. 

- Vi er glade for den store interesse for Syvstjerneskolen. Vi har haft adskillige 
kandidater på besøg. Vi håber, at nogle af dem søger stillingen.  

- Vil nævne, at vi i går holdt score-kage-møde med de nye medarbejdere. Vi er meget 
glade for tilbagemeldingerne fra dem. De føler sig rigtig godt taget imod af kolleger 
og ledelse, de oplever, at Syvstjerneskolen er en rar arbejdsplads uden ondsindet 
sladder og utilfredshed. Vi fik konstruktiv feed-back i forhold til, hvordan vi kunne 
blive endnu bedre til at tage imod nye kolleger, f.eks. En `ordbog`, der forklarer de 
indforståede begreber som f.eks. Lilla Cirkel.  

- Fantastiske Halloween-arrangementer både på Lille og Syv. 
- Vi er særlig opmærksom på lyskrydset Kollekollevej /skovløbervangen 
- 5. årgangs-forældremøde afholdes mandag d. 7. November. 

 

Medarbejdere: 

- Featureuge i udskolingen i uge 41 – en rejsemesse, hvor forældrenes var inviteret på 
besøg. Det gik rigtig godt. Tak til alle de forældre, der dukkede op.  

- Det går fint med temperaturerne, vi kan fortsat holde varmen i klasselokalerne. 
- Standpunktskaraktererne uddeles snart til 8. 0g 9. klasserne 

 

FFO: 

AMV er fraværende 

Elever: 

Forældre: 

- Samrådsmøde d. 21/11. Thomas A er måske forhindret i at deltage og kan få behov 
for at sende en anden. Thomas A sender dagsorden ud, når den kommer.  

- Fri for mobberi-løbet fortsætter. Forældre står til rådighed, hvis der er behov.  
- Halloween var et hit.  
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2.  Økonomi 

Den hårde opbremsning på drift og på løn 

Opfølgning budgetvedtagelser 2023-2026 

- Der er indkøbsstop på alt, der ikke er meget nødvendigt for den daglige  

undervisning.  

 

 

3.  Trivsel 

Oplæg ved Thomas Aistrup herefter drøftelse 

Tak til Thomas for et spændende oplæg. 

Vi fortsætter drøftelsen på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

 

4.  Forberedelse af Syvstjerneskolens oplæg på skolebestyrelsesseminaret lørdag d. 

12.11. Her skal vi fortælle om vores oplevelser med dialogværktøjet ’Fælles om 

fællesskaber’ 

Gennemgang af meddelelsesbogen i Furesø 

Princip vedtaget 

 

 

5.  Eventuelt 

 

 

  

Møderække skolebestyrelsen 2022-2023 

 

Mandag 15. august  Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Torsdag 8. september Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Onsdag 2. november Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

 

Lørdag den 11. november – Introdag for nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer 

afholdes på Kollekolle – program følger senere 

 

Mandag 12. december Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Juleferie 

Tirsdag 17. januar Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Onsdag 22. februar Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Torsdag 16. marts Kl. 17.00-19.45 Kontaktforældremø

de 

Mandag 24. april Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

Torsdag  15. juni Kl. 17.00-19.45 SKB-møde 

 


