Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d.3.3. 2020 fra kl.17:3019:30

Emne/ansvarlig
1. Godkendelse af referat/Peter

Proces referat/hvem gør hvad?
Referat rundsendt og underskrevet

2. Elevråd, herunder elevpauser
Elevrådsrepræsentanter

Elevrådsformanden var forhindret i at komme til mødet, så Mbj
fremlagde elevrådets begrundelser for ønsket om at forlade skolens
område i pausen. Begrundelserne er indhentet fra et stort spørgeskema i
ungeskolen. Skolebestyrelsen understregende, at de satte pris på
initiativet og engagementet fra eleverne i ungeskolen. De gav imidlertid
udtryk for stor bekymring – ikke mindst i forhold til skolen mad og
måltidsprincip, og dem af vores elever der har det bedst, når de er tæt på
voksne og klassekammeraterne.
Skolebestyrelsen ønsker at høre fra en samlet personalegruppe i
ungeskolen, for at træffe beslutning om en eventuel prøveperiode for 8-9
årgang. Det blev aftalt, at PH drøfter elevrådets ønske i
medarbejdergruppen mhp fælles tilkendegivelse til skolebestyrelsen.
Det er vigtigt for skolebestyrelsen at understrege, at skolens mad og
måltidsprincip skal efterleves – prøveperiode eller ej

3. Orientering, herunder skoleårets
planlægning/Marianne

Mbj fortalte om elevrådets arbejde med ”digital dannelse”, hvor elever
underviser elever.
Der er ansættelsesstop som vanligt i forbindelse med skoleårets
planlægning og den foranstående budgetudmelding.

4. Status strategien tidlig
indsats/Marianne

Vi gennemgik fraværspolitikken og handleplanen på sidste møde

5. Økonomi/Peter

Peter gennemgik skolens økonomi med særlige opmærksomhed og
forklaring til udvalgte poster. Bestyrelsen stillede spørgsmål.
Skolen løser sin opgave fornuftigt, inden for den økonomiske ramme der
er givet.
Nadja ønsker ikke at genopstille. Jacob, Sally og Christina genopstiller.
Skolebestyrelsen er enige om, at det er vigtigt, ikke at lukke for tilgang af
nye bestyrelsesmedlemmer. Et kampvalg er lig med engagerede forældre
der gerne vil arbejde for skolen. Jacob stillede forslag om at afvikle et
”Skolebestyrelsen inviterer til dialogmøde” (i lighed med vores branding
seance) i forbindelse med valgmødet den 29/4.
Mbj rundsender tidsplanen
Udsat til næste møde

6. Fremtidigt SB-valg/Alle

7. Tilsyn/revidering af antimobbestrategien
/Alle – 45 min
8. Lektiepolitik - diskussion/Alle
9. Mobilpoltik- diskussion/Alle
10. Evt./ Alle
Mødekalender 19/20:
3/3: 17:30-19:30
5/5: 17:30-19:30

Udsat
Udsat
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16/6: 17:30-20:30 – med spisning
Klassefordeling:

0 Jacob
1 Helle
2 Sally
3 Danny
4 Sally
5 Charlotte
6 Christina
7 Christina
8 Nadja

