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0.  Referat 21.januar  (5.min) 

Ingen kommentarer til referatet fra mødet 21. januar og referatet dermed godkendt. 

   

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelsen 

 Skoleleder Lars Haagendal sygemeldt indtil videre 

 Vejarbejdet ved Syvstjerneskolen slutter forhåbentligt denne uge 

 Tilbagekomst på skolen efter Corona pausen er gået godt – elever er faldet 

godt ind i rytmen. Klarer fint at sige farvel uden for skolen 

 Der er fokus på elever i fjernundervisning og især de elever som er svære at 

nå via den digitale platform.  

 0.-5. klasse udviser god trivsel. De små grupper giver ro og mulighed for 

læreren at nå rundt til alle.  

 Medarbejderne har taget den virtuelle undervisning til sig.  

 I forbindelse med de nye retningslinjer kommer der ny lokaleplan og nye 

skemaer fra 18. maj, som forhåbentligt gælder hen til sommerferien. 

FFO 1 & 2: 

 Det fungerer generelt rigtig fint over hele linjen 

 Der var en hvis bekymring op til Micro-børnenes start, men den blev gjort til 

skamme takket være en fælles indsats fra personale, forældre og børn.  

Lærerrepræsentanter: 

 Stemmer i og bekræfter, at det generelt går godt 

Udskoling: 

 Der arbejdes på at sikre en god afslutning for 9. klasser med bl.a. en ceremoni, 

hvis format afhænger lidt af gældende retningslinjer.  

SKB, forældrerepræsentanter 

 Det foreslås at kontakte relevante interessenter på kommunalt plan 

vedrørende antallet af undervisningstimer. Hvis det kan lette kabalen, så ser 

vi det som en mulighed at forkorte de mindstes skoledag, således at de store 

får en god afslutning på skoleåret.  

 Forældrerepræsentanterne har formuleret et brev til personale og forældre for 

at støtte op omkring det gode arbejde der bliver gjort.  
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2. 

 

 Driftsbudget  - bilag fremsendes (15.min) 

Driftsbudgettet for skolen fremlægges og godkendes uden kommentarer.  

Driftsbudgettet for FFO 1 og 2 fremlægges og  godkendes uden kommentarer.  

 

3.  Timefordeling 20/21 – bilag fremsendes (15.min) 

 Oplægget til timefordelingen 20/21 fremlægges og  godkendes uden yderligere 

kommentarer.  

 

4.  FFO2-lukketid fra skoleåret 20/21 og frem – forslag til drøftelse og afstemning – 

bilag fremsendes (20.min) 

Der fremlægges forslag omkring ændring af FFO2 lukketid. Den normale åbningstid 

for FFO2 (når der ikke er specielle Corona-tider) er 13:30-17:30, fredag dog til klokken 

17. 

Forslaget går på at ændre lukketiden til klokken 17. Det skyldes at behovet mellem 

17:00 og 17:30 er lille og, at der er nogle budgetreduktioner. Ændringen i lukketid 

gør, at man kan opretholde de mange gode aktiviteter klubben kan tilbyde til trods 

for et mindre budget.  

Der er opbakning til forslaget hele vejen rundt og det blev enstemmigt vedtaget.  

 

5.  Status på fagfordelingen herunder personalesituationen. Skb-medlem til 

ansættelsessamtaler (10) 

Fagfordelingen er færdig og der er kontakt til medarbejdere vedr. forandringer.  

Vi går fra 3 stillinger til 2 ¼ pga. færre elever på opgørelsestidspunkt samt udgifter i 

forbindelse med pensioneringer plus en effekt af skæve skole og regnskabsår. 

Der er et barselsvikariat i spil. 

Der søges 3 lærere med matematik, tysk, musik og dansk. 

 

6.  Punkter til næste møde (10.min) 

Forslag til punkter til næste møde 

 Fagfordeling – afslutning: pensioneringer og nye lærere 

 Skolestart 20-21 

 Møderække 20-21 

 Farvel til medlem og nyt  medlem træder ind 

 Emner og temaer for SKB i perioden 20-21 

 

7.  Evt. (5.min) 

Der efterspørger bedre dokumenthåndtering a la det som vi havde tidligere (før 

Aula). Muligvis gennem O365/Teams 

Vi regner med at kunne holde næste SKB møde fysisk. 

Ordstyreren takker for et godt møde og ser frem til at møde alle igen til næste møde. 

 


