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0. 

 

 Referat møde den  2.11.2022  (5.min) 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

 Der er temmelig småkoldt rundt omkring på skolen. Vi rykker sammen for at 

holde varmen. 

 Vi har ansat Tilde Gylling som afdelingsleder for børnemiljøet. 

 Den hårde økonomiske opbremsning har virket. Syv har været dygtige i 

forhold til at løfte den opgave.  

 Sygefravær  

Medarbejdere: 

 Julemåneden er i gang. 7. Årgangs valgfagslærere har arrangeret julemarked. 

Det var en stor succes med stor forældreopbakning. 

 8. Klasserne har netop afholdt projektopgave. 

 Mellemtrinnet har pyntet fint op og lavet julefis.  

FFO: 

 Er i gang med overleveringssamtaler med børnehaverne 

 Planlægger mikrotiden  

Elever: 

Forældre: 

 Kommunaldirektøren blev præsenteret på samrådsmødet 

 Samrådsmødet havde fokus på elevers trivsel i Furesø.  

 Den APP-fri skole (angst, pres, præstation) 

 Forældre er optagede af skærm i undervisningen og i spisepauserne. Er er 

pædagogiske overvejelser bag? Brug af skærm bør drøftes.  

 

2.  Høringssvar på styrelsesvedtægtsændringer   

Se bilag 

a.  Høring om forslag til opdatering af styrelsesvedtægt for skolevæsenet. 

Ændringer:  

Oplysninger om skolevæsenets organisering fremgår af bilag 1 og slettes fra 

styrelsesvedtægten. 
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Oplysninger om Børne- og Ungepolitikken udgår da de fremgår af politikken 

Betegnelsen ”formand” og ”næstformand” ændres til ”bestyrelsesleder” og 

”vicebestyrelsesleder” 

Samrådets sammensætning i § 19: Samrådet suppleres med én forældrerepræsentant 

for de private fritidstilbud 

Det præciseres, at det er udvalgsformanden, som kan indkalde samrådet i § 19 

Bestemmelserne i § 19 stk. 5 om et årligt samrådsmøde om FFO og et årligt 

samrådsmøde med dagtilbudsområdet udgår, og erstattes af følgende: Forhold 

omkring FFO-området gøres til genstand for drøftelse mindst hvert 2. år 

Begrebet ”forældreintra” er erstattet af ”AULA” 

Fælleselevråd vælger formand -> forperson 

Bestemmelser om holddannelse, hospitalsundervisning og supplerende undervisning 

udgår, da bestemmelserne følger lovgivningen 

Afsnittet om Undervisning af elever uden kendskab til dansk og flersprogede elever i 

dansk som andet sprog er opdateret i henhold til organiseringen af basisholdene. 

 

SKB svar: Tak for materialet. Det er taget til efterretning 

b. Høring angående valgperiode 

Som del af høringen bedes skolebestyrelserne endvidere forholde sig til, hvorvidt de 

ønsker at muligheden for at forældrerepræsentanternes valgperiode i 

skolebestyrelsen ændres fra 4 til 2 år.  

Baggrunden herfor er, at det med ændring af Folkeskoleloven i foråret 2019 blev 

muligt for Byrådet at beslutte en ændring af forældrerepræsentanternes valgperiode 

fra 4 til 2 år mhp. at give bedre mulighed for at tiltrække forældrerepræsentanter til 

skolebestyrelses-arbejdet, hvis valgperioden blev mere fleksibel.  

Imidlertid kan en kortere valgperiode medvirke til mindre kontinuitet i 

skolebestyrelsesarbejdet. 

 

Valgperiode: SKB foretrækker en valgperiode på 4 år. Kontinuiteten er vigtig.  

 

4.  Skoleudviklingssamtalen 

i ’Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem afløses kvalitetsrapporter af en 

skoleudviklingssamtale mellem ledelsesteam og skolechef. 

Skoleledelsen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, som 

udviklingssamtalen skal fokusere på – med udgangspunkt i skolens 

situationsbillede.  

Skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere inddrages i drøftelse af skolens 

situationsbillede med udgangspunkt i fortællende og tællende data. 

Drøftelse af temaer, som SKB ønsker bliver taget op til udviklingssamtalen. 

 Se bilag 

 

Den 24. januar skal ledelsen have skoleudviklingssamtale med skolechef Per 
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Christensen.  

Ved skoleudviklingssamtalen drøftes skolens datapakke og temaer udvalgt på 

baggrund i skolens situationsbillede. Skolebestyrelse, medarbejdere og elevråd skal 

inden samtalen inddrages i en drøftelse af skolens situationsbillede.  

 

SKB ønsker følgende tema drøftet: 

Ny udsathed - Sårbarhed – den mentale trivsel – det er så generelt, at man bør være 

nysgerrig på kommunalt plan. 

Vigtigt at samtalen handler om virkeligheden for Syvstjerneskolens børn – frem for 

dagsordenen for skolevæsenet. 

 

5.  Opfølgning på Thomas As oplæg om ’trivsel og ny udsathed’ – hvilke eftertanker 

eller refleksioner har man gjort sig? 

 

Vi delte refleksioner over Thomas A´s oplæg fra sidste møde. 

Ny udsathed på dagsordenen til kontaktforældremødet. 

Kan vi udvide begreberne, når vi skal tale om de følelser eleverne har? 

 

Skal SKB gøre nogle handlinger?  

 

 

6.  Tilbagemelding fra trafikudvalget 

Bilag 

Arbejdsgruppen lader processen gå om, da der skal grundigere forarbejde til.  

 

7. 

 

 Eventuelt 

Intet 

 

   

 

Punkter til næste møde: 

 

 Planlægge kontaktforældremøde 

 Tilde – afdelingsleder for 0.-4. årgang  

 Pernille – afdelingsleder for Broen 
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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 

 


