
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d. 09. april 2019 fra 
kl.17:30-20:00 
Emne/ansvarlig Hvad skal vi udrette Proces referat/hvem gør hvad? 

1. Velkomst/Christina Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat/Peter  Underskrives Udsat pga. printerproblemer 
Underskrives næste gang. 
 

 
3. Elevråd/ 
Elevrådsrepræsentanter 
 

 
Orientering 

All star fest – vellykket. Der 
bliver lavet en film, som 
reklame.  

 
4. Motion og bevægelse/Alle 

 
Gennemgang og endelig 
godkendelse. 

 
Vil gerne have formål/mål for 
principperne.  
Drøftelse af, hvordan tilsyn kan 
udføres. 
Forslag om at ledelsen, laver et 
neddyk i praksis. En kvalitativ 
samtale med lærer/pæd. 
 
Godkendt og revideret. 
 
 

 
5. Budget/økonomi/Dorthe 

 
Gennemgang af budget og 
økonomi 
 

 
Udsat, pga. sygdom 

6. Trivselsundersøgelsen 
elever/Marianne 
 

 
Orientering 
 
 

 
God trivsel for eleverne. 
Vi har en høj andel af elever som 
er udfordret på sprog. Både 
etnisk danske og 2-sprogede 
elever er udfordret på sprog. 
 
Vigtigt at eleverne oplever at de 
skal blive så dygtige som muligt. 
Målet er ikke at alle skal gå efter 
12 taller – målet er at man har 
høje ambitioner i forhold til 
elevens niveau. 
 
Forslag om at: Nogen elever som 
vil fortælle en god ”historie” på 
Facebook omkring 
eksamen/prøverne. Gerne en 2-
4 tals historie eller lign. Helst en 
indsatshistorie. 
 
 
 

7. 
Skolebestyrelsesseminar/Charlotte 
og Christina 
 

Spise formandens 
kvajekage, en udvidelse af 
skolehjem samarbejdet 
 

 
Oplæg – 
Idéer til hvordan forældrene kan 
bidrage – være en del af skolen, 
som en anden tilgang til skole-
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hjem-samarbejdet. 
 
Hvordan kan vi inddrage 
forældre på andre måder, end at 
have en ”traditionel” samtale. 
 
”Lær med familien” kan ses på 
youtube mv. 
http://skole-foraeldre.dk/lmf 
 
LMJ – fortalte om flere 
eksempler, som allerede er i 
gang på Seden. 
 

8. Branding/Alle Status/videre arbejde 
 

Forældrebrug af skole. 
Jakob og Danny er i gang med at 
se på, hvordan forældrene kan 
bruge skolen. Kigger på at lave 
en ”folder/drejebog” om diverse 
småting. Skrald, koder mv.  
 
Forældrekaffe. 
MBJ – det er godt i gang. Der er 
mange som snupper en kop, og 
nogle der bliver hængende. 
 
Mangfoldigheden som styrke. 
 
Kan man involvere forældrene. 
Der var opbakning til 
fællesspisning og ”pasning”. 
 
Fjordager i farver – skal MBJ og 
skolebestyrelse fortælle om alt 
det gode der sker på skolen. 
Der er opbakning til Fjordager i 
farver. 
 

9. Tidlig indsats/Marianne 
 

Orientering Der er lavet en indsatsplan for 
nedbringelse af elevfravær. 
Det går rigtigt godt, og vi ligger 
pt. Under kommunalt 
gennemsnit for elevfravær.  
Det mål som skolen har sat, når 
vi formentlig i dette skoleår. 
 

10. Status 
skolebestyrelsesarbejdet/Alle 

Evaluering af arbejdet; 
arbejdsform, 
mødefrekvens 
 

 
Der er opbakning til den 
nuværende form.  
Dagsorden kommer lidt sent 
indimellem, men for de fleste 
fungerer det ok.  
Dog skal der være en 

http://skole-foraeldre.dk/lmf
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opmærksomhed omkring nye 
principper eller andet som 
kræver forberedelse. 
 

11. Mad og måltidspolitik/Alle 
 

Opstart af princip Vi har kompetencerne i 
skolebestyrelsen, så vi inddrager 
ikke nogen udefra til at bistå 
med processen. 
Der skal laves et princip som 
både forholder sig til boden og 
til det som eleverne medbringer. 
 
Skrive-Arbejdsgruppe: 
Jakob, Nadja, Alexander? 
 
 

12. Eventuelt/Alle 
 

  
 
BU kontaktmøde kl. 16-18 d. 2 
maj – nogen der kan.  
 
 
 

Vedhæftet er principperne. 

Mødekalender: 

18/6: kl.17:30-20:30 med spisning 

 

 


