
 

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde, Seden Skole  
Tirsdag d. 8. december 2020 17.30-20.00 

 
 

 

 

Emne/ansvarlig Proces referat/hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af referat /Peter 
 

 

2. Kort orientering /Marianne 5.-9. årgang er sendt hjem til virtuel undervisning. 
0.-4. har almindelig skole. Men holdes klassevis. Idræt og andet løses 
klassevis, og kan måske ikke gennemføres som planlagt.  
 
I SFO holdes de klassevis til start. Men i yderpositionerne og i 
feriepasning, kan de blandes.  
 
 

3. Budget /Marianne  
Skolen holder budgettet for 2020.  Og vi regner med at gå ud af skoleåret 
med et mindre overskud.  
 

4. Velkomst til nye elevrødder  
Ida fra 9Y 
Johanna 8A 
 

5. MOT-repræsentanter der 
fortæller om MOT på Seden Skole 

udsat pga. virtuelt møde 

6. Landsmøde i Skole og Forældre. 
Orientering /Helle 
 

 
Virtuelt møde. 
Formand genvalgt Rasmus  
 
 

7. Trafiksituationen. 
Opdatering fra Trafik og mobilitet 
/Marianne 

 
Odense kommune laver kun løsninger som tilgodeser gående og 
cyklende. 
Der laves ikke “KISS AND RIDE” 
 
Vi har ikke hørt fra BKF endnu.  
 

8. Princip for motion og bevægelse. 
Gennemgang, evt. revidering. (Udsat 
fra sidste møde) /Alle  

Princippet er rimeligt nyt.  
Princip er revideret og godkendt 08-12-2020 
 
 
MBJ og Elevråd kigger på princip. 
 
Skolehjem princip i januar. Alle skal have læst princip for S/H samarbejde 
inden vores næste møde mødet   
Skrivegruppe, findes på næste møde.  
 

9. Klassekassen: hvor meget må 
forældrene betale til klassekassen.  
Orientering 
/Forældrerepræsentanter 

 
Fra forældrene  
 
Der laves et lille “appendiks” gode råd, som tillæg til principperne.  



 

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde, Seden Skole  
Tirsdag d. 8. december 2020 17.30-20.00 

 
 

 

 
 

10. Flytning af 
skolebestyrelsesmødet i januar 
grundet pædagogisk dag. Fælles 
beslutning 

den 2/2 2020 er ny dato  

11. Evt.   
Problematik omkring cyklister og gående, bagved bustoppestedet på 
skolens område. Fra bullerupvej. Skolen bringer det videre til BKF. 
 
Jacob laver opslag på FB og samler inputs omkring klasseaktiviter. Sally 
bistår. 
 
 

Mødekalender 20/21: 

8.12.2019 med spisning kl. 17.30-20.00 

19.01.2021 kl. 17.30-19.30  

16.03.2021 kl. 17.30-19.30  

27.04.2021 kl. 17.30-19.30  

22.06.2021 med spisning kl. 17.30-20.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassefordeling: 

0 Louise 

1 Jacob 

2 Charlotte 

3 Danny 

4 Jacob 

5 Helle 

6 Sally  

7 Sally  

 8 & 9 Sally og René

 


