
FURESØ KOMMUNE 

Syvstjerneskolen 
 

19. januar 2023 

 

 Skolebestyrelsen    

Møde   Dagsorden 
Den 17.1.2023  

Trafikudvalget skal være opmærksomme på, at vi har møde 

med Vej og trafik kl. 16-17 på lærerværelset angående 

Lillestjernen. 

kl. 17.00-19.45 – alm. SKB lærerværelset 

 

Ordstyrer:  

 Møde nr. 5 

Afbud:  
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 Referat møde den  12.12.2022  (5.min) 

   

2.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse: 

- Velafviklede Terminsprøver på 8. og 9. Årgang. Vi har kun oplevet et enkelt 

nedbrud. 

- Ugerne efter vinterferien afvikler vi den nye trivselsmåling 

- Fnot, Folkeskolens national overgangstest, hvor eleverne testes i matematik 

og dansk, er afviklet. Denne test er ikke adaptiv, nogle elever har reageret på 

dette. Syvstjerneskolens elever har klaret sig rigtig fint. Vi ved endnu ikke, 

hvordan vi må kommunikere til forældrene. Ministeriet skulle gerne melde 

retningslinjer ud inden vinterferien.  

Vi har skoleudviklingssamtale med Skolechefen på tirsdag. 

 

Medarbejdere: 

- God oplevelse med terminsprøverne 

- Opstart af nye projekter rundt omkring på skolen. 

 

FFO: 

- De første mikrobørn starter til februar. Der kommer 75 elever i alt, fordelt på 

februar og maj opstart. Der er afholdt opstartsforældremøde.  

- Svært at rekruttere nye medarbejdere.  

- Vi har fået tildelt 180.000 kr. fra Nordeafonden til at etablere et udendørs 

læringsmiljø på Lillestjernen. 
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Elever: (genfortalt af elevrådslærer) 

- Elevrådet er i fuld gang med at arrangere trivselsløbet for eleverne på Lillestjernen. 
- Elevrådet er ved at arrangere fastelavn for hele skolen  

 

Forældre: 

- Datoer for samrådsmødet er kommet.  

 

 

3.  Pernille Merrild, der er afdelingsleder for Broen, kommer og fortæller om 

Broen. 

Broen er et brobygningstilbud for elever, der er blevet overvældet af skolen/livet. 

Brobygningen sker mellem nuværende og kommende skole. Broen er for elever på 0-9 

klassetrin. 

Broens primære opgaver er ; Afstresning, 

Afklaring, Genfinde glæde ved at gå i 

skole, Nye strategier. 

 

 

4.  Velkommen til Tilde Gylling, der havde første arbejdsdag på Lillestjernen d. 3. 

januar 

Tilde har haft en god start på Syvstjerneskolen. Hun mærker den positive og 

professionelle stemning.  

 

5.  Princip for elevplaner 

skal nedlægges, da elevplaner er erstattet af meddelelsesbogen. 

https://syvstjerneskolen.furesoe.dk/media/6567/princip-om-elevplaner.pdf 

Princippet for elevplanen afvikles, da elevplanerne er erstattet af 

meddelelsesbogen 

 

 

 

 

https://syvstjerneskolen.furesoe.dk/media/6567/princip-om-elevplaner.pdf
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6.  Lejrskoler på Syvstjerneskolen 

Skolebestyrelsen besluttede på et skolebestyrelsesmøde d. 6. april 2016, at 

lejrskolerne skulle stoppe, som følge af færre tildelte resurser. 

Det var en vurdering af, hvad der skulle være resurser til. Skolebestyrelsen valgte 

at elever i udfordringer først og fremmest skulle tilgodeses.  

Drøftelse af om ovenstående skal stå ved magt. 

På baggrund af besparelser på skoleområdet, besluttede skolebestyrelsen d. 6. 

april 2016, at stoppe lejrskoler på Syvstjerneskolen.  

Skoleledelsen forklarede beslutningen på baggrund af en henvendelse til 

borgmesterens kontor. 

 

Skolebestyrelsen ønsker, at skoleledelsen belyser sagen yderligere.  

Lejrskoler tages på som punkt på et senere møde.  

 

7.  Ændring af dato for kontaktforældremødet fra d. 16/3- 2023 til d. 15/3-2023 

Ændring vedtaget. 

Forslag til tema til kontaktforældremødet: 

- Ny udsathed.  

- Vigtigt at vi husker målgruppen  

- Oplæg, der aktiverer dem 

- Thomas A kender måske en, der kan komme og holde oplæg. 

- Overveje hvad vi ønsker kontaktforældremødet skal bære med sig ud i 

klasserne. 

-  

Tema genoptages på kommende bestyrelsesmøde 

 

 

8.  Evt. 

 

9.  Punkter til kommende møde 

Planlægning af kontaktforældremødet.  

Info om Trafikudvalgets opfølgning på ”sikre skoleveje”møder. Og hvad der 

kommer ud af det.  

Principper 
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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 

 

 

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 15. marts Kl. 17.00-19.45 Kontaktforældremøde 

ændret dato 

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

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

 


