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0. 

  

Referat 190617  - ingen kommentarer 

   

1.  Nyt fra … Ditte er vendt tilbage til SKB, præsentationsrunde af de tilstedeværende 

medlemmer. THM orienterer om IT-situationen med nyt netværk, nye PCére til 

medarbejderne, LHA orienterede, medarbejdere – vi er i gang, ros til Stephan 

v.7.klassesmødet omkring IT-orienteringen, han vil gerne stille op d. 18/9 til 

forældremødet.  To lærere fra LIT laver digitalt dannelsesforløb for 3., 5.,  og 

7.klasse, med progression mellem hver undervisningsgang. Forældre: intet 

 

2. 

 

 Høringssvar vedr. budget 2020-2023 

https://www.furesoe.dk/media/3054/effektiviseringsforslag-til-budget-2020-2023-

hoering-26-6-20-8-2019.pdf 

LAH redegjorde for MED udvalgets høringssvar, herunder forældrerådet fra FFO´s 

forslag. 

Thomas Aistrup: Gennemgik formandskabets overvejelser vedr. budgetforslaget.   

Vedr. budgetforslaget er SKB´s konklusion som følger: SKB bakker op om 

formandskredsens høringssvar vedr. besparelsesforslaget.  

Der sendes derfor ikke et selvstændigt høringssvar fra Syvstjerneskolens 

bestyrelse. Evt. SKB overvejer andre eventuelle tiltag.  

 

3.  Udkast til ny udformning af principper for SKB   -  en opfordring til, at principper 

kan forklares mere uddybende ifht. at gøre disse forståelige i forbindelse med at 

præsentere skolens værdier på en mere tilgængelig måde. Alle principper er 

gennemgået af SKB. Ditte vil gerne have en papirkopi af det nye forslag og det 

tilsvarende eksisterende.  

Det foreslås evt. at nedsætte et udvalg under SKB, som udarbejder et forslag til 

beskrivelse af nye principper, Dorthe melder sig. Stephan foreslår, at det digitale 

værdipapir kan fungere som et forlæg for disse beskrivelser. LAH sender 

beskrivelse af de lovpligtige + skole og forældres principarbejde til Dorthe, så hun 

er orienteret.  

 

4  Orientering om ny fraværsbekendtgørelse for folkeskolen 

https://www.furesoe.dk/media/3054/effektiviseringsforslag-til-budget-2020-2023-hoering-26-6-20-8-2019.pdf
https://www.furesoe.dk/media/3054/effektiviseringsforslag-til-budget-2020-2023-hoering-26-6-20-8-2019.pdf
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jul/190705-flere-elever-end-

forventet-bliver-omfattet-af-nye-regler-om-ulovligt-fravaer 

Denne blev gennemgået og redegjort for.  

 

5.  Temamøder for SKB i 2019-2020 -  

Før sommerferien ønskedes det, at nogle SKB-møder blev af mere tematisk 

karakter, fx drøftelser af hvordan værdier o.l. – fx lejrskoler, valgfag i 9. kl. som 

kunne bruges til dette, ungdomsuddannelser efter udskolingen med fx Egeskolen 

og deres narrativ o.l. , den socioøkonomiske tildeling til skolevæsnet (Henrik Beck 

som gæst), branding, herefter en beslutning om hvad SKB vil bruge sin viden til.  

 

6.  Evt. – to-lærertimer – konverterede – (Ditte) mener, at der bør konverteres en mere 

end skolen har besluttet. THM beskriver lovgivningen som baggrund. Den pulje 

der er opnået ved lovændring o.l. er blevet lagt i en fælles to-lærerpulje til gavn for 

de udfordrede elever. Dette forslag skal genoptages efter jul i forbindelse med 

kommende skoleårs planlægning. 

 

Punkter til næste møder: Henrik Beck (tildelingsmodellen) Vi hører ham v. 

Førstkommende lejlighed, socioøkonomi (oktober) – lærings-og 

dannelsesfestivalen, (september),  

 

Temaer til temamøder: 

1. Socioøkonomi 

2. Lejrskole 

3. Branding  

4. Udskoling 

 

Ref: LAH 
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