Seden Skole

Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag 13. februar 2017 kl. 17.30-19:30
Husk afbud til Charlotte eller Marianne/Peter.

Tid

Til stede:
Afbud Najwa
elevråd
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Godkendelse og
underskrivelse af referat fra
sidste møde
3) Elevråd
4) Orientering/Beslutning

1 min

Kort info.

5 min

Dannelsesstrategien - drøftelse af fælles oplæg ved Per
Schultz Jørgensen - efterår 2018. (MBJ og Danny)
Bud ca. 12.000 kr for foredrag.
Børnehuse og Agedrup Skole er klar.
Det skal være efter uge 48 eller fra uge 3

15 min

- Forslag om deltagelse i et forskningsprojekt - drøftelse og
beslutning (MBJ )
Carsten Obel – Forsker
SB godkender og fremhæver, at det forudsætter at
personalet siger god for projektet.
- Forslag om skoledeltagelse lørdag den 25/8 - Fjordager i
Farver - drøftelse og beslutning (MBJ)
MBJ foreslår at 0-6 klasse deltager
HCA – festival foregår samme weekend
Sidste år var der åben fra kl. 11-14
SB godkender – Næste SBmøde skal erstatningsfridag
for eleverne findes.
- Skolebestyrelsesvalg
Der er lavet plakat. Rikke printer, LL hænger op.
Der er valgmøde onsdag d. 25/4 kl. 19.00 i
personalerummet.
- Branding - fortsættelse fra sidst (MBJ sætter i gang)
Debat og oplæg, samt gruppearbejde v. MBJ
- Opsamling på Bandemøde med Politi/S. Crawley
Tryghedsvandring – forslag.
Lys ved parkering ved bullerupvej.
Lys ved cykelparkering.
Forslag at tryghedsvandringen er med forældre+LL
- Øvrige korte orientering
- Plan for tilsynsprocessen
Der vedhæftes et princip til revidering på næste SB
møde.

Side: 1

15 min

15 min
15 min

30 min
10 min
10 min

Seden Skole

Princip nr. 5 for Motion og bevægelse i løbet af
skoledagen.

5) Meddelelser/Eventuelt

Side: 2

Evt. positiv historie fra valgfagsordningen.

Seden Skole

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

Side: 3

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

