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FORMANDENS BERETNING.
Skoleåret 2016/2017 har været et år, hvor mangel på legeplads har fyldt meget hos
vores børn. Den gamle legeplads var vi nødt til at nedlægge, og da byrådet samtidig
trak en bevilling til ny legeplads tilbage, stod skolen uden legeplads og uden penge.
På baggrund af skolebestyrelsen og ikke mindst skolens ledelses vedholdenhed blev
der imidlertid omsider i starten af 2017 bevilliget penge til en ny legeplads. Samtidig
har ledelsen haft ansøgt Velux fonden om penge til legeplads. Denne anmodning er
blevet imødekommet og vil komme til udtryk i et par enkeltstående legestativer. Om
alt går vel, står den ny legeplads klar til skoleeleverne indtagelse, når de vender
tilbage efter skolesommerferien til et nyt skoleår.
Skoleåret 2016/2017 har været året, hvor vi kom i mål med udarbejdelse og
opdatering af skolens principper, såvel lovbestemte som ikke lovbestemte. Det er
herefter skolebestyrelsens opgave af føre tilsyn med nævnte principper.
Ud over principperne har vi behandlet skolens antimoppestrategi, som det er vigtigt
at såvel børn som forældre er bekendt med, og skolens værdiregelsæt, ”de syv
stjerner”, der består af følgende trivselsregler:








Vi viser respekt for andre mennesker
Vi lader andres ting være i fred
Vi interesserer os for andre og hjælper hinanden
Vi tager hensyn til andre og deltager i fællesskabet
Vi passer på skolens ting
Vi taler pænt til hinanden
Vi opfører os ordentligt på skolens område

I efteråret afholdte vi som tidligere år et møde med kontaktforældrene, hvor vi
havde nogle gode drøftelser i forhold til gennem samme at få skabt et stærkt bånd
mellem skolebestyrelsen og skolens samlede forældregruppe.
I tråd hermed har skolebestyrelsen arbejdet videre i forhold til at være mere synlige,
og deltager fortsat ved forældremødet i børnehaveklassen, ligesom skolebestyrelsen
i det kommende år arbejde på at også at deltage ved 3., og 5. klassernes
forældremøder.
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Skolebestyrelsen har desuden som nyt fokuspunkt valgt at drøfte, hvorledes vi kan
”gøre en god skole bedre”. Heri ligger et ønske om at sætte fokus på synligheden og
samarbejdet mellem skole og forældre med henblik på blandt andet at styrke
børnenes robusthed.
I forhold til forvaltningen har skolebestyrelsen igen i år valgt at ansøge om at få
forkortet skoledagen med en time for det kommende skoleår. Det søgte vi også om
og fik bevilliget for det forgangne år, idet dette giver mulighed for at afvikle flere
holdtimer, end det ellers ville have været muligt. Skolen kan alene ansøge for et år
ad gangen, hvorfor der tages konkret stilling til spørgsmålet hvert år.
Som de øvrige år har der været samrådsmøder og budgethøringer for
skolebestyrelsesmedlemmer og forvaltningen. Det store emne er som altid
økonomien. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at samarbejdet er blevet bedre
mellem de samlede skolebestyrelser og børne- og skole udvalget. Skolebestyrelsen
er af den opfattelse, at udvalget er blevet mere lydhør over for skolebestyrelserne.
Der blev i år fastsat et toårigt budget, med henblik på at skabe ro på skoleområdet.
I det forgangne år har der været afholdt et børnetopmøde og forvaltningen har i tæt
samarbejde og dialog med kommunens skoleledere udarbejdet ”Det fælles
læringssyn for 0-18 år”. Centralt i det fælles læringssyn står tre pejlemærker:
1- Børn og unges læring udtrykt i faglige, personlige og sociale
kompetencedimensioner
2- Fokus på børn og unges progression
3- Feedback og feedforward som integrerede metoder i pædagogiske forløb og
læringsforløb.
Læringssynet vil blive implementeret i 2017-2019, og vi ser i bestyrelsen frem til at
følge op på det.
Ligesom det har været tilfældet i de tidligere skoleår har et par af skolebestyrelsens
forældrerepræsentanter deltaget ved Skole/forældres generalforsamling og viden –
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og erfaringsseminar. Det er ved disse arrangementer, vi kan indhente inspiration til
vores videre arbejde i skolebestyrelsen.
På Syvstjerneskolen, herunder Lillestjernen, har vi nogle dygtige og engagerede
lærere og pædagoger, som vores børn er rigtig glade for.
Igen i år har vi fejret ”lærernes dag”, for med lidt til den søde tand at anerkende
vores dygtige og engagerede lærere for det store arbejde, de gør, for at få vores
børn til at blive så dygtige som de overhovedet kan.
Det har på alle måder været et interessant og spændende år.
Som tidligere nævnt vil vi gerne være mere synlige i skolebestyrelsen og jeg vil
derfor gerne opfordre jer til at sende mig/os en besked via forældreintra, hvis I har
noget på hjerte. Vi får nogle henvendelser, og vi tager jeres henvendelser meget
seriøst. Kan vi ikke give et umiddelbart svar, vil I få besked om, at vi vender tilbage,
når emnet har været drøftet på et skolebestyrelsesmøde.
Jeg vil afslutningsvis erindre om det overordnede mål med vores arbejde i
skolebestyrelsen, nemlig at vi formår at få skabt en fælles opfattelse blandt alle
skolens interessenter, herunder ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre af
Syvstjerneskolen som VORES SKOLE.
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