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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 21. november 2017 kl. 17.00-18.30 
   

 
Til stede: 

Husk afbud til Charlotte 
Danny, Charlotte, Jacob, Lajla, Lene, Nadja, Najwa, 
Sally, Susan, Christina, Marianne, Annabell, Suzan og 
Eva (ref.) 
 

Tid 

1) Godkendelse af 
dagsorden 

Ok. 1 min 

2) Godkendelse og 
underskrivelse af referat fra 
sidste møde  

 
Ok. 

 

3) Elevråd  Kort info. Stormøde med Susanne Crawley. Ungebyråd. 
Frokostordning: Leverandør. Vores mad god nok i 
forvejen. Begrænset udbud ved en leverandør. Frivillig 
lektiecafe. MOT- nye 8. klasser uddannet. Udsmykning til 
foråret, når det ikke længere regner. 

3 min 

 
4) Orientering/Beslutning 
        

 
Kort nyheder: 
Tak for indsættelsen fra Marianne – fin tale for Marianne 
fra Charlotte. Peter begynder lige om lidt. 
- Kontaktudvalgsmøde – talte om de mange penge vi får, 
computere, varme hænder – det kunne vi ikke mærke. 
Valg – jeg blev ikke valgt ind. Agedrup fmd. 
Christina – byrådspolitikerne svigtede første gang – 
klubtilbuddet – tænke ud af byen og ikke ind i byen. 
Andelen af tosprogede på skolerne debatteret. De havde 
ikke hørt så meget om valgfagsordningen. Der er gjort 
reklame for det. Fremhæve de gode historier. 
Valgfagsordningen – små ting, der skal laves om.  
- Ansættelsessamtaler: Stærkt felt, fire til samtale.  
- 6 årgang sammenlægning: Marianne orienterer. 
Forældremøde i den kommende uge torsdag d. 30. 
november. SB opfordrer forældrene til at komme.  
Arbejder hårdt på at få ting på plads i ungeskolen.  
 
Branding af Seden skole. 
Marianne tager os gennem en brainstorm på, hvordan vi 
ser fremtiden. 
Pædagogisk Udvalg har haft emnet oppe. Andre 
fortællinger om vores skole. Brug for SB’s bidrag. 
Orientering og debat om emnet. Hvilke fortællinger er der 
om skolen? Vi skal være lokalsamfundets skole. Trivsel 
og faglighed. Synliggøre, at det os der har tilbuddet. 
Kommer nogle gode årgange op. Branding kommer på 
pædagogisk råd d. 28. november. 
Marianne og Charlotte var til møde om kulturhus. Få 
skrevet skole ind. Evt. ide med branding til 
forældremøde. Sætte en dato.  
 
December: 
Løkkes millioner? Hvordan går det. 
Dorthe – pris for skolerejse for 8 klasse. 

10 min 
 
 
 
 
75 min 
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5) Meddelelser/Eventuelt Mediepolitikken skal revideres, da mobiltelefoner ikke må 
blive på skolen efter Tages op i december. Danny 
kommer med nyt forslag.  
 

 

 

 
Pkt. til Kommende møder 
 

Kommende møder: 
 

April 2017: 

Statisk overblik: 

- Hvor mange børn er fra vores skoledistrikt pr. 

klasse/årgang 

- Hvordan er fordeling af 2-sprogede pr. 

klasse/årgang 

 

Invitere elevrådet fra mellemtrin til kort 

orientering. 

 

Sept/Oktober 20XX 

- Ønsker at arbejde med emnet Undervisning 
 - Mere holddeling forskellige hold. 
Piger/drenge, fagligt m.m.  
 

Efterår 20XX: 

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 vigtigt, at vi som forældre læser 

ugeplaner og gør vores børn klar. 

 
Øvrigt: 
- 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 
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Juni: 
Fordeling af klasserepræsentanter for næste skoleår 

7) Mødekalender 2017/18 
 

Tirsdag 12. september 2017 kl. 17.30-19.30 
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) 

 

 
 
 
 


