
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d.10. december 2019 fra 
kl.17:30-20:30 
 
 

 

Emne/ansvarlig Proces referat/hvem gør hvad?  
Referant:  Nadja  

1. Godkendelse af referat/Peter 
 

 

2. Styrkede pædagogiske 
lærerplaner og styrkede 
overgange/Eva 

Der bliver 3 Børnehaveklasser næste skoleår. Pt er der 64 børn 
indskrevet.  Vi bliver enige om at trække en statistik således vi i SKB kan 
fortælle dette offentligt (FB siden)  
 
Odense kommunes styrkede pædagogiske lærerplaner også gælder SFO.  
Der er i alt 9 emner som skal SFOpersonalet tages op og beskrive -  fra 
forårs SFO til og med 4 kl. SFO. Dette kommer til at foregå som en 
rullende proces over to dage i foråret og to dage til efteråret.  
 
Overgange ml. Daginst. og skole. Her kommer en ny praksis som 
forpligter et samarbejde og som der arbejdes på. Jacob ønsker at 
bevægelse  bliver tænkt mere bredt i forhold til de  9 emner.  
 
Sprogindsats: Øget sprogindsats i forårs SFO samt et forløb 0.- 1.- vil blive 
igangsat i det kommende halvår. 
 
 

3. Ny lovgivning omkring fravær/Eva Der er kommet en ny bekendtgørelse for at passe på de elever som er 
udsatte/ghettobørn. Fremadrettet bliver der 3 kategorier for fravære 
Lovlig fravær: Sygdom, lægebesøg m.m. 
Ekstaordinær: ekstra fri. 1-2 dage hos læren, flere dage hos ledelsen.  
Ulovlig fravær:  der hvor ingen ved hvorfor eleven  ikke kommer. Her vil 
omfanget blive vurderet af skolen. 
Alle bliver registreret om morgenen. 
Nyt er at fra 7-9 kl. Blver de registreret to gange dagligt. 
v. 10 % fravær skal ledelsen reagere herpå.  15 % skal skolen underrette 
kommunen herom, som i sidste instans kan fratage forældrene deres 
børneydelse. 
 
Vi arbejder allerede på Seden Skole med de elever der har høj fravær. 
Igen for at fange de børn der er i mistrivsel.  
 
 
 

4. Mad og måltidspolitik 

/Alle – 45 min 
 

5. Elevråd 
Elevrådsrepræsentanter 

Intet nyt. 

6. Budget/Peter  Gemmes til næste møde 

7. Kort orientering/Marianne Samarb. Med Agedrup ang. En foredragsholder:  Andreas Liberoth – 
professor på Århus Uni – teknologi forståelse og digital dannelse. 
Invitation kommer på Aula. 
Fredag den 13 dec. Laver elevrådet en happening :  Plant en busk.  
Der er søgt puljer og vi får en ny flisegang fra døren til p-pladsen v. 



 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d.10. december 2019 fra 
kl.17:30-20:30 
 
 

 

Hallen.  
Nedrivningspuljen har bevilliget at den overdækket gangsti i skolegården 
bliver revet ned.  
Det diskuteres igen hvordan vi får en bedre trafik adfærd hos forældre 
der sætter børn af på p-pladsen både v. Hallen og v. Bullerupvej. Og der 
er ønske om lys på sidstnævnte. 
Marianne har underskrevet en samarbejdsaftale om at få flere børn til 
fritidsakt. Det er et samarb ml. Ung Odense og Red Barnet. 

8. Evt./ Alle  

9. Lejrskole/skolerejser/ Alle  

10. spisning  

 

Mødekalender 19/20: 

21/1: 17:30-19:30 

3/3: 17:30-19:30 

5/5: 17:30-19:30 

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 


