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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 12. december 2017 kl. 17.30-19.00 
   

 
Til stede: 

Husk afbud til Charlotte 
Tilstede: Marianne, Peter (Ref.), Eva, Laila, Lene, Jacob, 
Danny, Charlotte, Christina 
 
Afbud: Nadja, Najwa, Sallie 
 

Tid 

1) Godkendelse af 
dagsorden 

 1 min 

2) Godkendelse og 
underskrivelse af referat fra 
sidste møde  

  

3) Elevråd  Kort info.  3 min 

 
4) Orientering/Beslutning 
        

 
Kvalitetsrapport. 
Der inddeles i afsnit og sendes ud, så alle læser lidt. 
Najwa sammenskriver. 
 
Fritidsudvalgsmøde. 
19 december. 
 
Status Byggeprojekter:  
Tagrenovering, regnskader, hvor langt er det? 
Det drypper ind ved pauserummet. 
Bekymring omkring hallerne. 
Idrætsforeningen har klaget over regnskader. 
MBJ, PH tjekker op med FW. 
 
Skolebest. Udbeder status på tagarbejde. 
 
- Renovering af Håndarbejde m.m.  
Er der råd til nye døre og vinduer? Umiddelbart nej, 
midlerne er til faglokalerne. 
 
- Fritidsudvalgsmøde planlagt 19.december. Kort varsel 
og Danny kan ikke deltage. 
 
Løkkes millioner? Hvordan går. 
9. årgang får ”nye” skemaer. Det har været en 
prioritering at få kendte og erfarne lærere ind på 9 årg. 
Så de kan fører prøve. 
Vi har besat 2 faste stillinger med erfarne lærere, begge 
har F/K. 
Der har været tilpasning af skemaer i hele udskolingen. 
Stor vilje og motivation for at få gode resultater i hus.  
 
Justering af Mediepolitiken 
 - Danny udsende justeret oplæg 
- Godkendelse af oplæg/bilag 
 
Oplægget/bilag er godkendt af skolebestyrelsen. 
 

 
15 min 
 
 
 
 
10 min 
 
15 min 
 
 
 
25 min 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
10 min 
 
5 min 
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6 årgang 
- Kort status på processen 
Der har afholdt forældremøde. Derudover har der været 
mulighed for individuelle samtaler med MBJ. 
- Gennemlæsning af princip 
Stærk plan for fælles start på 6. årgang i januar. 
 
Opdatering af princip for sammenlægning af klasser. 
Godkendt af skolebestyrelsen.  
 
- Branding møde med forældre 
- Dato                         30/1-2018 kl.19-20.30     
- Invitationen              Jacob laver den 
- Hvem gør hvad         
- Mariannes slides       
 
Idé : Hallen laver mad. Frivillig fællesspisning fra 17-18, 
herefter branding møde 18-19.30 
Spisning med tilmelding. Forældrebetaling af mad. 
 
Oprettes som begivenhed i Intra, med tilmelding. 
 
Øvrige korte nyheder fra Marianne 
- Samtaler Stines stilling pt. 27 ansøgere. 12/12 
 
Elevrådet (Kl 19:00) 
 
Dannelsesstrategien 
Opfordring til at læse den i ferien.  
 
 
 

5) Meddelelser/Eventuelt   

 

 
Pkt. til Kommende møder 
 

Januar 2018 : 
 
Dorthe – pris for skolerejse for 8 klasse. 
 
Dannelsesstrategien 
Valg til foråret: 
 
 
Princip for deling og klassesammenlægning 

- Tilsyn 
- Opfølgning 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Årshjul: 
 
Tilsyn – en pr. måned: 
- Principper 
- Skolens virksomhed 
 
Forår - April: 

 



 
Seden Skole 

 

 
               

Side: 3 

 

Statisk overblik:  

- Hvor mange børn er fra vores skoledistrikt pr. 

klasse/årgang 

- Hvordan er fordeling af 2-sprogede pr. 

klasse/årgang 

 

Januar/Februar: Invitere elevrådet fra mellemtrin til 

kort orientering. 

 
1 gang årligt - Øvrigt: 
- Trafikforhold, skolepatrulje og p-pladser 
 
– Lejrskoleprincip skal udarbejdes. 
  
Økonomi/Budget: 
November/December og  
 
 
Juni: 
Fordeling af klasserepræsentanter for næste skoleår 
 
Nye ideer og tanker: 
- Seniorer i skolen 
 
Udvalgsposter: 
- Fritidsudvalget –Danny 
- Børnekontaktudvalg: Christina 
- Ungekontaktudvalg: Nadja 
 

7) Mødekalender 2017/18 
 

Tirsdag 12. december 2017 kl. 17.30-20.30 (med 
spisning) 
Tirsdag 16. januar 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 20. februar 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 13. marts 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 10. april 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 22. maj kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 12. juni kl. 17.30-20.30 (med spisning 

 

 


