Seden Skole

Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag 21. februar 2017 kl. 17.30-19:00
Onsdag d. 21.02 Kl. 19:00 Bandemøde v/Susanne Crawley/Politi m.m.
Husk afbud til Charlotte eller Marianne/Peter.

Tid

Til stede:
Afbud Sally, Najwa,charlotte

1) Godkendelse af
dagsorden
2) Godkendelse og
underskrivelse af referat fra
sidste møde
3) Elevråd

1 min

Kort info.

3 min
20 min

4) Orientering/Beslutning

Branding
- Opfølgning på mødet
45 min
Flyttes til 13 marts
Info om brandingproces skal ud på skoleporten.
MBJ orienterede.
15 min
Dannelsesstrategien
- På begynd snakken om denne.
- Hvilket betyder alle skal læse den.
Alle har læst.
4 kerneværdier.
MOT indeholder en del af elementerne.
Det ”hele” menneske er skolens opgave.
Kvaliteten af undervisningen/skolen kan ikke kun måles i
tal.
Drøftelse af oplæg: Per Schultz Jørgensen
https://www.athenas.dk/per-schultz-joergensen-foredragboern-unge.htm

Øvrige korte nyheder fra Marianne
- 6 årgang
Forældre, elever og lærere arbejder seriøst på at
lykkedes med at være 2 klasser. Det går fint.
- mm……
21/2 Møde om bander på Seden Skole. SSP arrangere.
Der er ansat 4 pædagoger til forårsfo
Der er ansat 3 lærere i barselsvikariater. Det var ikke
muligt at ansætte en musiklærer på fuldtid. Derfor har vi
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ansat 1 musiklærer i deltidsstilling.
Det har ikke været muligt at ansætte en
linjefagsuddannet musiklærer på fuld tid. Pga. for få
ansøgere med rette kvalifikationer.

D. 14 marts 14.30-17.00 Temadag om Tidlig Indsats
MBJ+ SB medlem evt. Danny
13. Marts kl 17:30 – 20:00:
Branding-Dannelse
- Gruppe arbejde og videre arbejde
Økonomi –
-Budget 2018
- Kommer skolerejse med…
Der skal ansættes medarbejdere for de øgede
skattemidler.
Budget udmeldes slut marts.
Nuværende 8. årgang skal afsted.
Forsøgsordningen med at sende 8 klasse på lejrskole.
Udgifter til hytter/transport/museer osv er sat til 30.000kr.
Pr. klasse.
Dvs. budget 90.000 pr. årgang. Pr. år.

Bestyrelses Valg 2018
- Valgplakat
- Møder
Der er udsendt tidsplan.
25/4 er der opstillingsmøde
Drøftelse af antallet af møder.
Forslag om 8 årlige møder i stedet for 11.
Der er enighed om 8 årlige møder, husk der er altid
mulighed for at indkalde til ekstra.
Tidspunktet er
17.30 – 20.00 sluttidspunkt kan også være kl. 19

5) Meddelelser/Eventuelt
Debat om Sociale Medier.
Der er en handleplan på vej fra Odense K.
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Årshjul:
Pkt. til Kommende møder
Tilsyn – en pr. måned:
- Principper
- Skolens virksomhed
Forår - April:
Statisk overblik:
- Hvor mange børn er fra vores skoledistrikt pr.
klasse/årgang
- Hvordan er fordeling af 2-sprogede pr.
klasse/årgang
Januar/Februar: Invitere elevråde fra mellemtrin til
kort orientering.
1 gang årligt - Øvrigt:
- Trafikforhold, skolepatrulje og p-pladser
– Lejrskoleprincip skal udarbejdes.
Økonomi/Budget:
November/December og

Juni:
Fordeling af klasserepræsentanter for næste skoleår
Nye ideer og tanker:
- Seniorer i skolen
Udvalgsposter:
- Fritidsudvalget –Danny
- Børnekontaktudvalg: Christina
- Ungekontaktudvalg: Nadja
7) Mødekalender 2017/18
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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

