Seden Skole

Skolebestyrelsesmøde
Mandag 14. august 17:30
Husk afbud til Charlotte

Tid

Godkendt.

1 min

Til stede: Charlotte, Nadja,
Danny, Christina, Lene,
Lajla, Carsten og Eva.
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Godkendelse og
underskrivelse af referat fra
sidste møde
3) Elevråd

4) Orientering/Beslutning

Underskrevet.
Nyt fra Elevrådet

5 min

Situationen vedr. ansættelse af skoleleder, souschef
og barselslærer
/V Carsten+Charlotte
Line Stubberup er gravid, og Nicklas Hjeds er ansat som
barselsvikar. Hun går fra om 14 dage.
Ny skoleleder skal være med til at ansætte sin souschef.
Ikke en hemmelighed at souschef-stillingen er ledig. Der
har været møde i dag, ansøgere er valgt ud. 27
ansøgere, seks-syv valgt ud – 1. samtale på torsdag.
Der er mange krav til en ny leder. En svær proces at
være i.

10 min

Skoleårets opstart
- Nye elever, lærer/pædagog status
V/Carsten
608 elever. To bh. klasse, to 4. klasser og to 9. klasser.
Der er ved at være lukket i mange klasser. Mange
tosprogede er kommet til. 37 procent tosprogede. Nogle
forældre melder fra i 7. klasse.
Det behøver ikke at være en hæmsko – stor opgave for
skolen, kommunen og forældrene. Nogle tosprogede,
der melder sig ud af fællesskabet og bakker ikke op.
Andre bakker op. Kan vi som skole og skolebestyrelse
komme med ideer til, hvordan vi kan få dem til at
deltage? En idebank. I en klasse, kontakter pædagogen
de tosprogede forældre. Hvad kan vi gøre? Få fat i
forældrene fra starten i forhold til deltagelse. Bygge en
bedre kultur op. Pædagogerne har kontakten om
eftermiddagen, eller man kan ringe hjem. Spændende
opgave. Vi kan holde et møde, om hvordan vi bedre kan
integrere – en person udefra til at holde oplæg. Når
forældrene er engageret i deres børn skolegang, går det
bedre for børnene. Kontakt mellem forældre direkte – en
buddy. Alle forældre kunne have dette.
Forældrekontrakter – måske mere respekt for dem.
Første skoledag i dag: Vi samledes nede i hallen kl. 8.05
– lærerne bød velkommen med en velkomstsang.
Carsten sagde velkommen også den nye lærer. Så blev
Tusinde stjerner sunget.
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Møde for 0. klassernes forældrene i dag – med
sundhedsplejerske, læsevejleder og orientering.
Diverse orientering V/Carsten
- Pædagogisk rådsmøde tirsdag
- Opsamling på Phønix møde – en pædagogisk dag i
slutningen af året om teamsamarbejde – at finde kernen
i, hvorfor vi mødes. Samler op på den.
- Årgangsteam selvbestemmelse/råderum
- Timeløsefag: Færdsel, elektronisk mobning, uge 6,
misbrugsundervisning – idekatalog til hvornår det skal
gennemgås. Det udvikles fortsat. Punkterne var der
alligevel. Ikke en læseplan, men en idebank. Der
mangler lidt emner/opgaver, som skal sættes ind. Der
står ikke så meget om os i SSP: Vi kigger tillige på vores
Sundhedsprofilundersøgelser og Den nationale
trivselsmåling. Oplever ikke så meget.
Der har ikke været hærværk i hele sommerferien – men
nogle af de nye ovenlysvinduer ved centralrummet, er
der slået revner i her i weekenden.
- Læsebånd: Kvalifikation af læsebånd – der kommer
nye ideer op.
Samling en dag om ugen.
- Bevægelsesstrategien: 45 min pr uge. Det arbejder vi
videre med. Hjælpe hinanden – ikke med nye ideer –
men strukturen i det og få det ind i fagene. Diskussion af
bevægelse – ikke kun at spille fodbold osv.
- Klub struktur/ungdomsskole, info til alle på intra?
- SFO 2 Vi har overtaget klublokalerne, til SFO2.
Planlægge noget anderledes og spændende. 21 4.
klasses elever og i alt 80 elever er med – en af de
højeste andele i kommunen. 3. klasserne synes
mærkeligt, at de skal forlade deres egen SFO, og at der
er lavet helt om. Der er nu mere personale – og
uddannede pædagoger. Det skal nok gå.
Antimobbestrategi – skal op næste på næste PR-møde.
Løkkes mange millioner.
- Hvordan vi har planlagt det for 9 årgang
- Kan vi gøre noget for 8 årgang?
V/Carsten
Sådan bliver det til næste år, at vi får løftet flere op og få
4 i dansk og matematik. Læsevejleder,
matematikvejleder, DSA- vejleder får ekstra timer til tolærertimer til forløb for eleverne. Tro på at det skal
lykkes. Arbejdsro til at arbejde med dem vi har nu.
Allerede gøre noget for 8. klasse nu. Tage fra noget
andet. Der er en stor økonomisk gulerod. Bevidstgøre
elever og forældre, om at gøre en indsats fx med lektier.
Nogle elever har været urolige. Uanset millioner eller ej,
så er det vores mål at dygtiggøre vores elever. Den lille
indsats, man kan gøre hver dag derhjemme, kan gøre en
stor forskel. Facebook- reklame? Man må gerne stille
krav til eleverne.
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"Antimobbestrategi"
- Den kommer ind på Skoleporten.
- Hvem orientere lærerne/Pædagogerne, kan SB
præsentere det ved pædagogisk rådsråde? Skal på
næste PR-møde. Ikke i morgen. Og SB tager den med
ud til forældrene i august – version 1.0 – den kan stadig
justeres.

Fordeling af klasserep 2017/18
Hvilke møder har vi?
- Gode emner vi kan tage op på mødet?
Årg
ang
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Repræsent
ant
Jacob
Danny
Jacob
Nadja
Charlotte
Christina
Christina
Nadja
Danny

Møde date

6/9 kl. 19
18/9 kl. 19
18/9 kl. 19
12/9 kl. 19
5/9 kl. 19
19/9 kl. 19
15/9 kl. 19
19/9 kl. 19

Dem
sender vi
normalt
bare en
9 mail

Bygningsmodernisering – Vi går en tur og tale om
dette
- Besked skrevet på skoleporten
- PCB er ikke så langt
- Fysik får en dør ud til gård
- Byggemøde
- Lokalerokade
- Håndværk og design og skolekøkken bliver først Janmaj 2018

29. september afskedsreception for Carsten
5) Meddelelser/Eventuelt
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Fold dig ud i Fjordager – SB vil måske deltage –
reklamere for SF02 fx - afventer svar fra FIF.
Karims mor i 1. klasse Najwa vil gerne være med i SB.
Charlotte opdaterer listen og skriver, hvem der er på
valg. Stillingsopslag på SB-formand – prøver noget nyt.
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Kommende møder:
Pkt. til Kommende møder
April 2017:
Statisk overblik:
- Hvormange børn er fra vores skoledistrikt pr.
klasse/årgang
- Hvordan er fordeling af 2-sprogede pr.
klasse/årgang
Invitere elevråde fra mellemtrin til kort
orientering.
Sep/Oktober 2016
- Ønsker at arbejde med emnet Undervisning
- Mere holddeling forskellige hold.
Piger/drenge, fagligt m.m.
Efterår 2016:
Indslusning af nye elever og forældre:
- Integration af nye børn?
- Opfølgning op hvordan sikre vi os god orientering
om nye elever. X-antal er kommet ind i august
2016
- Hvordan skaber vi det at vi har et fælles ansvar om
vores børns skole?
- Hvordan laver en forældrekontrakt?
- Ugeplaner, hvordan sikre vi os alle tager denne til
sig?
- Vis at det er vigtig vi som forældre læser ugeplaner
og gør vores børn klar.
Øvrigt:
- Klubben
- Intranettet
- Trafikforhold, skolepatrulje og p-pladser
Marts 201x:
- Lejrskoleprincip, hvordan vi kommer videre
v/Carsten
Lejrskole – skolerejse – Ide katalog
- Økonomi fra Dorthe
- Lov om hvad man må betale - bilag
Drejebog til hyttetur og evt. gennemgang af hvad det
koster at gøre det i skolen

7) Mødekalender 2017/18
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Juni:
Fordeling af klasserepræsentanter for næste skoleår
Mandag 14. august 2017 kl. 17.30-19.30
Tirsdag 12. september 2017 kl. 17.30-19.30
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Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 17.30-19.30
Tirsdag 14. november 2017 kl. 17.30-19.30
Tirsdag 12. december 2017 kl. 17.30-20.30 (med
spisning)
Tirsdag 16. januar 2018 kl. 17.30-19.30
Tirsdag 20. februar 2018 kl. 17.30-19.30
Tirsdag 13. marts 2018 kl. 17.30-19.30
Tirsdag 10. april 2018 kl. 17.30-19.30
Tirsdag 22. maj kl. 17.30-19.30
Tirsdag 12. juni kl. 17.30-20.30 (med spisning
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