Seden Skole

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Tirsdag 16. januar 2017 kl. 17.30-19.30
Husk afbud til Charlotte eller Marianne/Peter.

Tid

Til stede:
Afbud: Sally, Najwa, Danny
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Godkendelse og
underskrivelse af referat fra
sidste møde
3) Elevråd

1 min

Kort info.
Elevrådsmøde.
Vil gerne arrangere en fest for overbygning.
Planlæg en dato for fest på mellemtrinnet først, og så lav
indholdet bagefter.

3 min

Status økonomi

30 min

4) Orientering/Beslutning
- 2017
-Budget
-Opgørelse skolerejser, kan det forsætte?
Dorthe deltager.
Debat og orientering om skolerejser.
Det er et krav fra skolebestyrelsen, at der er skolerejser.

10 min

Hvis vi fortsætter skal det afvikles i efteråret.
Hvis det skal have en tiltrækkende effekt, (holde på
vores egne elever) så skal skolerejser være i 7 klasse.

20 min
10 min

Gennemgang af budget.
Overskud på renovation i 2017, bygninger pga. af udsat
arbejde som forventes udført 2018
Store ekstra udgifter på kommunale IT aftaler.
Budget er ikke udarbejdet af MBJ og PH. Budgettal
kommer i midten af marts på skoleområdet.

Opfordring til at bruge:
https://www.uvm.dk/ministeriet/kontakt/meld-en-regel

Orientering fra Charlotte
- Status kvalitetsrapport – intet svar sendt
Bestyrelsen har ikke svaret.
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40 min
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- Skoleporten er opdateret
Husk at minde folk om valg til skolebestyrelsen.
Der er ikke kommet materiale fra Odense Kommune.
Fritidsudvalgsmøde 5.februar.
- Branding møde med forældre
- Status tilmelding
Pt. 44 tilmeldte
- Præsentation
Introduktion v. Jacob
- Hver kommer af bestyrelsen? Christina, Jacob,
Charlotte, Nadja
Bedre opslag på intra om tilmelding.
Når tilmelding er slut sendes antal til skolebestyrelsen.

Øvrige korte nyheder fra Marianne (udsat)
- 6 årgang
- mm……

Dannelsesstrategien (udsat)
- På begynd snakken om denne.
- Hvilket betyder alle skal læse den.
5) Meddelelser/Eventuelt
Trivselundersøgelsen for elev/forældre. Der er ikke taget
højde for at man har elever på flere skoler. Der er sendt
tilbagemelding til Lene Nygaard.
Vi mangler musiklærer, og har samtaler d. 2 feb.
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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

