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Emne/ansvarlig Hvad skal vi udrette Proces referat/hvem gør hvad? 

1. Velkomst/Christina 
 

Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat/Peter  
 

Underskrives Godkendt. 

3. Økonomi/Marianne Orientering Odense kommune har et 
underskud på familie 
velfærdsområdet. Det skyldes 
ikke et overforbrug, men der er 
ikke sat penge af nok til 
området. 
Hele BUF, herunder 
skoleområdet skal bidrage med 
tilbageholdenhed samt 
ansættelsesstop.  
 
Facility management – det 
behandles lige pt. Om teknisk 
service skal centraliseres. SB er 
meget betænkelig ved den 
løsning. 
Erfaring fra Kerteminde og Als er 
meget dårlige! 
 
 
Budgetopfølgning 
 

4. Elevråd og MOT 
Elevrådsrepræsentanter/Alexander  
 

Orientering 
Oplæg og øvelse 

Oplæg ved Alexander og en 
øvelse. 
MOT konceptet, hvad det er. 
Digitale elevambassadører elev 
til elev undervisning. For 3-7 
klasserne. 
 

   

6. Branding/ Alle Status, videre arbejde? Skolerejse – Lejrskoler. PR 
omkring, at vi laver andre 
udflugter.  
Hovedformålet må være at 
styrke det social, samt opleve 
anderledes kultur. Se princip for 
lejrskole. 
 
 

7. Status nyt skoleår/Marianne 
 

Orientering Aula virker godt, set fra 
forældreperspektiv. 
Medarbejderdel mangler lidt 
funktioner, og nyt design skal 
lige tillæres. 

8. Ny skolestruktur/ Marianne Evaluering  
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Ællingen, Svanen, Muslingen 

Elever og forældre er positive 
overfor den nye SFO struktur. 
 

9. Indskrivning/ Marianne Orientering Der er forældremøde i morgen 
fra 17-18. 
Vi har pt. 76 Mulige kandidater 
til forårsfo/ kommende 0. årg. 
 
 

10. Mad og måltidspolitik 

/Alle 
 

Gruppearbejde  
Der mangler ens regelsæt for 
området. 
Det bliver håndteret forskelligt 
fra klasse. 
Utilfredsstillende at vi ikke SB 
har fået punktet behandlet. 
Hvad skal vi sige og gøre. 
 
Nogle forældre oplever meget 
forskellige virkeligheder omkring 
madpakker. 
 
MBJ – kommer med oplæg til 
næste SBmøde. Som så 
kvalificeres af SB. 
 
Skolepenge.dk vi tænker at det 
kan være en meget god løsning 
for Seden Skole. 
 

11. Eventuelt/Alle  Lejrskole på Seden Skole. 
Andre skoler har skolerejse, som 
er forældrebetalt. Drøftes på 
næste møde. 
 
Seden Skole – har sendt et brev 
til HCA skolen, og sagt at vi føler 
med dem i svære forandringstid 
de går i møde. 
 
Formål: At opleve sammenhold 
på tværs af 0-5 årg. 
Glæde og begejstring ved 
bevægelse. 
Trimdag –, lidt ærgerlig over på 
stien. Fungerer ikke helt 
optimalt.  
SB giver udtryk for at løsningen 
for 6-9 årg. Var god, og at det 
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var mindre tilfredsstillende for 0-
5. årg. 
 
 

 

Mødekalender 19/20: 

10/12: 17:30-20:00 – med spisning 

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 


