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0.  Referat møde den  15.8..2022  (5.min) 
Referat godkendt. 

   
1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

- SFW har fået arbejde som souschef på Hvidovre Privatskole. SFW har 
sidste arbejdsdag d. 21/9-22 

- Vi har i samråd med skolechef valgt, at vi afventer med at genansætte, 
til vi kender udfaldet af budget 23-26. Vi har fordelt Sørens opgaver i 
ledelsesteamet, så alle bolde bliver grebet.  

- God stemning på personalerummet. Lavt sygefravær og masser af 
læring og leg på gangene.  

 
Medarbejdere: 

- Vi er kommet godt i gang. 
- Formiddagspauserne virker godt.  
- Woodlab for 9. Klasserne, hvor eleverne har bygget borde&bænke-sæt 

til skolen 

- Der har været international læsedag på Lillestjernen 
FFO: 

- Fokus på legegrupper og legekammerater 
- Fokus på lege 

Elever: 
 
Forældre: 

- Glad for fokus på legegrupper og legekammerater på Lillestjernen 
- Glad for Ugebrevet. 
- Børns vilkårs undersøgelse om trivsel – ønske om at tema og 

undersøgelsen tages op i SKB. Gerne i forbindelse med gennemgang af 
den Nationale trivselsmåling. 
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2.  Vikarbudgettet – blød opbremsning 

Økonomien strammer og alle skal foretage n blød opbremsning. Vi har derfor 
sat følgende hjørneflag for vikarlægningen.  

- UU vikardækkes ikke på 7.-9. Årgang 
- Undervisningstimer efter 12:30 vikardækkes ikke på 7.-9. Årgang (Vi 

vurderer, hvor hårdt ramt klasser bliver løbende) 
- SUP/INKL i klasser, hvor læreren er fraværende, bruges SUP/INKL som vikar 
- Hold, UU2V i klasser, hvor læreren er fraværende, bruges hold/UU2V som 

vikar. 
 

 

3.  Budget 2023-26 
Budgetmaterialet sendes i høring 2. – 18. september, hvorefter byrådet træffer 
beslutning om budgettet ifm. 2. behandlingen den 13. oktober 2022.  
Gennemgang og drøftelse af budgetmaterialet. 

Skolebestyrelsen drøftede budgetforslag 2023-2026 med henblik på 
høringssvar.  
 

4.  Eventuelt 
 

5.  Forslag til kommende punkter 

Driftsbudget 
Co-teaching 
Trivselsmålingen 
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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 
 


