
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole  
Tirsdag d. 2. februar 2021 17.30-19.30 

 
 
Afbud: Sally, Jacob, Danny 

 

Emne/ansvarlig Proces referat/hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af referat/Peter 
 

 
Godkendt 
 

2. Kort status på corona-situationen 
/Marianne 

Gode nyheder for 0.-4. skal i skole igen fra 8 feb.  
Lokale justeringer i forhold til timer og arbejder under bekendtgørelsen 
for nødundervisning. 
Det vi ved lige nu er at klassen er mindste enheden. Dvs. Klassen må ikke 
blandes med andre. Det gælder i alle fag og pauser, og sfo.  
Der skal arbejdes med så få lærere som muligt. Vi vil gerne lave en 
løsning der er lidt mere langtidsholdbar, eftersom vi kun kan gætte på 
corona regler fremad. 
 
Forældre er glade for Seden Skoles håndtering. 
Elevrådet giver udtryk at der god variation undervisningen og at der tilpas 
med noget at lave. Almindelig skole er bedre. Overordnet fungere det 
rigtig godt i skolen.  
 
Vi arbejder så vidt muligt med fuldt skema. Ikke at lærerne holder oplæg i 
al tiden. Men de står til rådighed, for spørgsmål.  
 
Der sef. forskel på 0. og 7. årgang. 
 
 

3. Princip for skolehjemsamarbejde. 
Drøftelser, refleksioner, status – 
delvist på baggrund af artikel og 
video /Marianne & Helle 

 
Vi skal væk fra den nuværende tjekliste. 
 
Vigtige pointer fra artiklen. 
 
Det skal være simpelt overskueligt og nemt at forstå. Så en reducering af 
det nuværende.  
 
SB giver udtryk for at det nuværende ikke er et princip.  
 
Vigtigt at vi får lavet noget der fungere for de ressourcesvage hjem.  
 
Opbakning til at forfølge planen om at arbejde det igennem i 
medarbejdergruppen først og lave et udkast. Skrivegruppen består af det 
pædagogiske personale og SB tilpasser efterfølgende. 
 
Udkast kan være med den kommende dagsorden for den 16/3.  
 
 

4. Princip elevrådsarbejdet – status. 
/Marianne 

 
MBJ.  

5. Borgerne bestemmer. /Marianne  
Der er afsat 200.000 i puljen. Det er borgerne i Seden som bestemmer 
hvad pengene skal bruges på.  



 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole  
Tirsdag d. 2. februar 2021 17.30-19.30 

 
 

 
SB forældrene udtrykker for interesse en bålhytte. SFO/skole, vil meget 
gerne have en bålhytte tæt ved den “nye” SFO.  
 

6. Evt. 
 

 
Vi afholder de virtuelle møder senere. 
 
Der kommer presse på skolen den 8/2. I forbindelse med genåbning. 
 
Drøftelse af lidt forplejning til elever/personale på vegne af SB.  
 
 

Mødekalender 20/21: 

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 (primær) 

7 Sally (primær) 

 8 & 9 Sally og René (Skriv til dem fra SB) 

 



 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole  
Tirsdag d. 2. februar 2021 17.30-19.30 

 
 
Fremtidige OBS-punkter:  

● MOT-repræsentanter der fortæller om MOT på Seden Skole 

● I nærheden af næste valg: overveje hvorvidt vi skal have forskudt valg, eller om vi skal ændre det så vi kun 

har valg hvert 4. år.  

 


