
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d. 9. oktober 2018 
fra kl.17:30-20:00 
Emne/ansvarlig Hvad skal vi udrette Proces Referat/hvem gør hvad? 

1. Velkomst/Christina 
 

Orientering/godkendelse 
af dagsorden, herunder 
format 

  

2. Godkendelse  
af referat/Peter  

Underskrives  Er underskrevet 

3. Elevråd/ 
Elevrådsrepræsentanter 

Orientering  - 

4. Principper, der er 
overflødige/Peter 

Orientering  Princip (4) om rygning udgår. 
Princip (10) om §16B udgår. 
Begge principper udgår fordi 
der i kommunalforvaltningen er 
besluttet principper for disse 
områder. 
 

5. Princip for definition af 
princip /Alle 

Drøftelse og evt. 
revidering af princip  

 

 
Debat om dialogbaseret tilsyn. 
Dialogbaseret tilsyn med 
principperne skal skrives ind i 
definitionen. 

6. Proces for vedtagelse af 
princip/ Alle 

Drøftelse evt. revidering 
af princip 

  
Princip for princip, færdiggøres 
af Christina. 
Udkast til ny 
principbearbejdning i 
Skolebestyrelsen, behandles 
kort på næste møde. 
 

7. Nyt princip om 
lejrskole/Alle 

Princippet skal 
behandles efter det der 
er vedtaget i pkt. 4. og 5. 

 Debat. 
Lejrskole er undervisning. 
 
Princippet er godkendt. 
 
Debat om lejrskoler fremover, 
og drøftelse af lejrskoler på 
mellemtrin/indskolingen. 
Man ønsker ikke oprettelse af 
skolerejser. 

8. Branding – hvordan 
arbejder vi med 
branding/Marianne 

Nedsættelse 
arbejdsgrupper 

 Debat om: 
Forældreinddragelse. 
Forældres brug af skolen i 
fritiden. 
Forældreaktiviteter. 
Hvad skal man gøre som 
forældre, hvis man vil låne 
madkundskab, hallen osv. 
 
Jacob, Danny og Marianne går 
sammen i en arbejdsgruppe. 
 



 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d. 9. oktober 2018 
fra kl.17:30-20:00 

Drøftelse af morgenkaffe for 
forældre med skolebestyrelsen 
og ledelse. 
 
Sidste fredag i måneden. 
 
31/10 kl 17.30 
informationsmøde, indskrivning 
af elever til kommende 0 
årgang. Christina og Sally 
deltager. 
 
Aftale om at 
skolebestyrelsesmedlemmer 
tager i ud de lokale børnehuse 
og laver ”kaffe” møde, hvor 
kommende forældre kan høre 
om skolen. 
 

9. Hovedindgang og 
forskønnelse/Marianne 

Informationspunkt  8 klasserne inddrages til andet 
arbejde. 
 

10. Vikarmidler - hvad er 
udgiften? herunder 
fordeling af fravær 
sygdom/barsel/uddannelse? 

Informationspunkt  Seden Skole har et lavt 
sygefravær i 2018. 
Info. Om antallet medarbejdere 
på barsel, orlov, 
langtidssygdom, osv.  
Efter 2013 ift. 
læreroverenskomst kan der 
afvikles ferie hele året. Det giver 
øget vikarbrug i skolen. 

11. Visitering af elever- hvor 
stor er udgiften? herunder 
hvor mange børn har vi 
aldrig set? 

  Seden skole har pt. 30 
visiterede elever. 
Udgiften hertil er 3,99 mio. kr. 
Seden Skolen har et budget på 
3,95 mio. kr. til denne opgave. 

12. Evt.   Aktive Seniorer  
Vi oplever ikke cykeltyveri eller 
hærværk lige pt. 
 
Ønske om hækken ved 
bullerupvej skæres ned. 
 
Idrætstøj, hvis man glemmer 
tøj, skal lave idræt i det tøj man 
har på. 
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Vedhæftet er principperne. 

 


