Seden Skole

Tirsdag 12. juni kl. 17.30-20.30 (med ny bestyrelse og
afslutning)
Til stede:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Godkendelse og
underskrivelse af referat fra
sidste møde
3) Elevråd

4) Orientering/Beslutning

Husk afbud til Charlotte eller Marianne/Peter.
Afbud Najwa, Jacob, Sally, Christina

Tid

1 min

Kort info.
Afbud.

5 min

Velkommen til den ny bestyrelse
- Orientering om tavshedspligt, ikke tale person
sager
Suppleanter deltager ikke fast i møderne.

10 min

10 min
Generel orientering:
 Fagfordeling SB godkendelse V/Marianne
 Øvrige nyheder/Orientering
10 min
Principper for fagfordeling tidligere gennemgået.
Sammenlægning – fokus på de store klasser.
Der bliver oprettet en pædagogstilling med særligt fokus
på ungemiljøet.
Fjordager i farver – Skolen er med.
Cykelscore vi deltager og får 2 bib standere op.
Der laves mere sikre cykelstier ud mod Seden Strand,
forventet opstart efterår 2018.
Lejrskoler kommende år bliver både 7 og 8 årg.
Der er fundet ekstra midler ca. 500.000 kr. til vinduer, det
er en central pulje, hvor der var midler tilovers. De
udmøntes på Seden Skole.
Vi ansøgt legepladspuljen og fået 100.000 kr. til at lave
et udendørs værksted og underdørs ”klasse” lokale i
forbindelse med Håndværk og Design.
15 min

15 min
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Forberedelse mod august:
- Fordeling af forældre repræsentanter til klasserne
- Info om forældremøder efter ferien. Normalt har
vi første skolebestyrelsesmøde inden. Dvs.
personalet bedes om at holdes efter 1. sep.
30 min
-

Årgangene bør holde samlet så vi skal til få
møder som muligt. Ønsket start tidspunkt kl. 19.

Ønsker til forældremøderne.
Der henvises til, at man starter ca. kl. 17
Der henvises til, at forældremøderne lægges samme dag
for årgangen.

10 min

Fordelingen er følgende:
0 Jacob
1 Sally
2 Danny
3 Sally
4 Nadja
5 Jacob
6 Christina
7 Christina
8 Nadja
9 Danny
-

De nye bestyrelsesmedlemmer møder op hvor de
kan og er i forvejen.
Danny laver oplæg til præsentation.
Klasselærer sender info. til
bestyrelsesmedlemmer.

Fotograf – skal vi have ny?
- Hvordan sikre vi os en evaluering med
Rikke/Dorthe så der ikke bare bestilles ny
fotograf uden vi som SB er med?
Skolebestyrelsesmøde struktur
- 8 møder årligt 4 før jul og 4 efter.
- Eks. Uge 34, 39,45,50/51
- Uge 4-10-16-22/23
- Varighed 2,5 time
- Ønske rullende aftner mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag
Der kigges mere på dette, men tirsdag er den bedste
dag ift. Planlægning af medarbejdernes repræsentanter.
Revidering/gennemgang af princip ”Motion og
bevægelse i løbet af skoledagen”.
 Se vedhæftet dokument for principper (alle læser
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til mødet)
 Marianne og Peter forberede hvordan de
udmønter princippet.
Gennemgang ved PH, MBJ, LL, LMJ
Forældreperspektiv.
Der arbejdes med det i børnemiljøet.
Vi hører ikke meget til det i ungemiljøet.
Det virker til at det i høj grad er en integreret del af
undervisningen i mange klasser. 5min mini øvelser i
timerne, bliver ikke bemærket af eleverne, eller forstås
som bevægelse.
Der har været en bevægelse fra at fokusere på 5 x 45
min bevægelse. Til at bevægelse, skal være i
undervisningen, i pausen og hvor den integreres bedst.
Retningslinjen er revideret og vedtaget.

GÅBUS
- Jacob arbejder på at spørge forældre
- Mulig opstart er forårs SFO 2019
Der arbejdes ikke umiddelbart videre med det.
Øverigt:
- FB Siden er opstart august. Vi vil gerne være
med til at sprede budskabet
Der startes op den 13. august. I forbindelse med første
skoledag.

Konstituering af den nye bestyrelse
- Valg af formand, næstformand
- Udvalgsposter Børn- og ungekontaktudvalg og
fritidsudvalg
5) Meddelelser/Eventuelt
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Pkt. til Kommende møder

August 2018:
- Hvad er godt forældresamarbejde
Der skal laves et princip for lejrskole:
Princip lejrskole: 4 dage for 7 årgang. Økonomien
skal undersøges årligt om det fortsat er muligt.
Sept/Okt 2018:
Antimobbestrategien
Efterår 2018:
- Boden – Allergi mad? Hvad tilbyder vi
der?
- Skal vi have en måltidspolitik?
April/Maj: Status økonomi og konfirmations
aftale med kirken

Årshjul:
Tilsyn – en pr. måned:
- Principper
- Skolens virksomhed
Forår - April:
Statisk overblik:
- Hvor mange børn er fra vores skoledistrikt pr.
klasse/årgang
- Hvordan er fordeling af 2-sprogede pr.
klasse/årgang
Januar/Februar: Invitere elevråde 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:
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- Fritidsudvalget –Danny
- Børnekontaktudvalg: Christina
- Ungekontaktudvalg: Nadja
7) Mødekalender 2017/18
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Tirsdag 22. maj kl. 17.30-19.30
Tirsdag 12. juni kl. 17.30-20.30 (med spisning
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Bestyrelsesoversigt gældende fra August 2018:

Period
e
20182022
20182022

Titel

Navn

Bestyrelse

Sally
Windeballe
Helle
Engelbrekt
Rossander

20182022
20182020

Bestyrelse

20182020
20182020
20182020

Suppleant
2
Suppleant
3
Bestyrelse

Mathilde Irene
Skov Hansen
Firas

mathildeirenehansen@gmai 6171
l.com
4850
febbe3@gmail.com

Susanne
Nielsen

sus@jubeldesign.dk

6127
2226

20162020

Bestyrelse

Nadja Boe
Nielsen

Kragenæsve
j 16

fambni@gmail.com

6047
3787

20162020

Bestyrelse

Christina
Bentzen

Sandagervej
15

fam.bentzen@live.dk

2668
6470

20162020

Bestyrelse

Jacob Have
nielsen

Mindelundsv
ej 96c

jhnielsen@health.sdu.dk

5077
3726

Skoleleder

Marianne
Justesen
Peter Melchion

mbju@odense.dk

Lene Møller
Lajla Lykke

elmevej.23@mail.dk
Lajla_lykke@hotmail.com

Bestyrelse

Suppleant
1

Sekretær/
Souchef
TR
Pædagogr
ep
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Danny
Brønnum
Charlotte
Jørgensen

Adresse

Email

Tlf

sallywindeballe@gmail.com

4117
8357
2289
9622

helleengelbrekt25@gmail.c
om

Hyldegårdsv
ej 3

dbr@huscompagniet.dk
joergensenc@yahoo.dk

pmho@odense.dk

6155
3489
5122
2206

