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0.  Referat møde den  13.6..2022  (5.min) 

Referat godkendt 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

Der er dukket farver op på nogle af stolperne i skolegården. Vi ønsker at skabe 

liv og varme i skolegården. Når vi har penge til det, vil der ske mere.  

Stemningen er god og medarbejderne virker glade og veloplaget 

 

Medarbejdere: 

God stemning og opstart 

Rystesammentur i udskolingen, har været rigtig god 

 

FFO: 

God sommerferiepasning, masser af vandlege, god sommerfest på 

Lillestjernen. Medarbejderne er startet godt op med det nye skoleår  

Alle stillinger er besat. 

Der planlægges med temadage for personalet.  

 

Elever: 

Forældre: 

God stemning og god start med ros til nye lærere.  

Første skoledag- der ønskes tydeligere program til forældrene, så man kender 

forventningerne til deltagelse denne dag.  Ville være godt med nogen, der 

sang for. 

 

2.  Skolestart – orientering om baseline for skolestart 2022 

Alle stillinger besat med faguddannede 

Vi har meget stor tilgang  af elever. Næsten fuldt booket med elever. 

Indskrivningsreglerne er ændret fra 24 elever som maks. til 26 elever, hvis du 

har søskende på skolen, for elever der bor uden for distriktet eller elever, der 

er flyttet på anden skole. Elever i distrikt skal altid tilbydes plads. 
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Alle medarbejdere er klar til start. Vi har en enkelt medarbejder, der er på vej 

tilbage fra langvarig sygdom.  

Alle IT- systemer kører igen. 

Skolepatruljen er godt i gang. Med stort hold 

Indvendig vedligehold: ny gulvbelægning fløj E og F + maling af vægge.  

 

3.  Chromebook –gate og Syvstjerneskolen 

Orientering om, at vi pr. februar 22 har erstattet chromebooks med microsoft-

computere. Kommunen er i fuld gang med at dokumentere, at der er passet 

godt på elevernes data.  

 

4.  Furesø Kommunes lærings- og dannelsessyn 2.0 (orientering om, at der kommer ny 

brochure hjem til forældrene) -  

Mødepunkt udgår. 

 

5. 

 

 Møde med Center for By og Miljø i forhold til trafikforhold – orientering og valg 

af deltagere 

Udvalg: Dorthe, Merete, Stephan – planlæg gerne møde med center for By & 

Miljø i tilknytning til næste skolebestyrelsesmøde. 

  

6.  Den røde tråd i SKB 2022-2026´s arbejde. Hvilke temaer vil SKB arbejde med.  

Give stemme til elevrådet 

Samarbejde med elevråd om, at alle klasser kan komme med forslag til potentielle 

frihedsgrader 

Mødepunkt udgår 

 

7.  Nyt punkt: 

Budget 2023-26 

Drøftelse og gennemgang af  budgetforslag  2023- 2026 for BSU 

 

8.  Eventuelt 

Invitation til introduktion til SKB-arbejdet d. 12. november kl. 9-16 på 

Rådhuset. ( ret i dagsordenen) 
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Møderække skolebestyrelsen 2022-2023 

 

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

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

 

Lørdag den 12. 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 

 


