Referat skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d. 13. november 2018 fra
kl.17:30-20:00
Emne/ansvarlig
1. Velkomst/Christina
2. Godkendelse
af referat/Peter
3. Flytning af
bestyrelsesmøde
december/Christina
4. Elevråd/
Elevrådsrepræsentanter
5. Status på
renovering/Marianne
6. Indvielse af nye faglokaler
11. december/Marianne
7. Per Schultz Jørgensen
/Marianne

Hvad skal vi udrette
Godkendelse af
dagsorden
Underskrives

Proces referat/hvem gør hvad?

Orientering

Det er flyttet til 18 dec.

Orientering

Velkommen til Mohammed og Alexander

Orientering
Orientering

11 dec. Kl. 11 , der kommer invitation

hvordan gør i god
reklame?

Reklame på skolens facebook. Ellers er
reklame i gang på intra og andre kanaler.

8. Budget –
skolebestyrelsens
høringssvar/Marianne

Orientering/diskussion

9. Intra – vedligehold af
skolebestyrelsens
side/Marianne

Hvem står for den?

Der kommer evt. et fælles høringssvar fra
skolebestyrelserne i Odense. Seden regner
med at bakke op.
Deadline den 19 nov.
Skolen har PAL (Peter) til at opdatere,
Skolebestyrelsen skal sørge for at informere
og sende materiale. Så sørger PAL for at
opdatere intra.
Det skal laves i pdf.

10. Skolefotograf, er
forældrene tilfredse?
/Marianne

Samme fotograf næste
år eller ny?

Stor tilfredshed. Godt at billedet er udenfor.
Nogle klager over ”trekant” i billedet fra
bygning.
Vigtigt at modul foto selv sørger for at omfoto,
gentagelse, og at det fungerer.
Portrætfoto kører som udgangspunkt hvert
andet år.
Vi fortsætter med samme firma, næste år.

11. Skolevalg/ Marianne

Orientering

Dejligt tilbud.
Politisk tilbud – Borgmester og rådmand.
Vi overlader det til lærernes faglige vurdering
om eleverne skal deltage.

12. Status indskrivning/
Marianne

Orientering

Vi regner pt. Med 3 klasser til kommende 0. årgang.
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13.Værdigrundlag – findes
på skolens hjemmeside
under skolens grundlag/
Alle

Drøftelse evt. revidering
af værdigrundlag

14. Skolens vision/Alle

Tilsyn, diskussion og
eventuel revidering af
skolens vision
Orientering

15. Trivselsundersøgelse
medarbejderne/Marianne

Ingen kommentar.

Tilsyn: Værdigrundlag og skolens vision
Branding – status
Trivselsundersøgelser medarbejdere

Rettelser indskrevet.

Orientering. Store positive forandringer i
forholdt til skoleåret 2017.
Orientering om 0 klasse og stillingsopslag.

16. Evt.
Vedhæftet er principperne.
Mødekalender:
18/12: kl. 17:30-20:30 med spisning
29/1: kl. 17:30-19:30
19/2: kl. 17:30-19:30
9/4: kl. 17:30-20:00
18/6: kl.17:30-20:30 med spisning

