Referat for skolebestyrelsesmøde på Seden Skole
tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 17.30-19.30
Virtuelt møde.
Afbud:

Emne/ansvarlig
1. Godkendelse af referat /Peter

Proces referat/hvem gør hvad?
Sendt på mail, ingen kommentar.

2. Kort orientering /Marianne

Virtuelt. MBJ
pkt. 6 Bortfalder.
Corona håndtering fylder meget for ledelse, personale. Men tilstræber at
det ikke fylder for eleverne.
Vi er mere forsigtige end vi behøver som ”arbejdsplads”.
Forårssfo:
Vi aflyser et info. møde. For nye forældre. Vi erstatter det med
telefonopringninger. Video hilser, folder og lign.
Louise og Jacob står til rådighed for at hjælpe de nye forældre.

3. (Velkomst til nye elevrødder?)
4. Styrkede pædagogiske læreplaner.
SFO-forskønnelse /Eva og Lajla
orienterer.
Oplæg til drøftelse

5. Afklaring af kommunikation:
opgavefordeling /Helle

Vigtigt for forårssfo forældre at de ser ”barakken” hvor de skal holde til.
Vi kan ikke lave fremvisning, når vi har ”større” elever og personale på
skolen. Selvom vi holder det for mindre hold på 10.
Senere kan de se skolen.
Deltager ikke pga. videomøde.
Har opstartsmøde med MBJ.
Gennemgang.
Vedlægges som bilag, når det er færdigbehandlet. Eva sender senere.
SFO forskønnelse.
Charlotte Folke er hyret til at hjælpe med at lave en indretningsplan, med
bla. Nye sofaer og et ”Lego” værksted. Fokus på også at genbruge
eksisterende møbler og ikke blot købe nyt.
Herudover oprydning i gamle depoter.
ER, eftersender de foreløbige tegninger.
Hvem sidder på SB facebook opgaven?
SB vil lægge dagsorden og referat ud.
SB vil gerne booste et princip.
3 Opslag pr. møde.
Jacob har ansvar for at dagsorden, referat og princip, kommer ud på
SBFacebook.
Mad og måltidsprincippet bliver det næste som kommer på SBFacebook.
Jacob, efterspørger, hvordan SB svarer på beskeder som kommer via FB.
Forslag at: der er et standard svar, ”xxxxxxxxxxxxxxxx udkast til standard
svar xxxxxxxxxxxxxxxx”
note: Skolen har en facebook side, og Skolebestyrelsen har også en side.

6. Princip for motion og bevægelse.
Gennemgang, evt. revidering /Alle
7. Forældrerepræsentanter
8. Evt.
Samling af opdaterede principper
/Helle

Egner sig ikke til videomøde. Udsat.
hvor meget må forældrene betale til klassekassen. (Kun forældre punkt.)
Opdateret princip gennemgået.
Danny tjekker arkivet for mediepolitik fra 2017.

8. Fortsat

27.04.2021 kl. 17.30-19.30

Retningslinjer: mobilpolitik. Tidligere regler er sendt
på mail. Til genopfriskning

22.06.2021 med spisning kl. 17.30-20.00

Debat om klub for 5. årgang og op. Klub findes i
Agedrup, Vollsmose og skibhus.
Hvis der skal laves klub i Seden skal det være 100%
forældredrevet.

Klassefordeling:
0 Louise
1 Jacob
2 Charlotte
3 Danny
4 Jacob
Mødekalender 20/21:
27.10.2019 kl. 17.30-19.30
8.12.2019 med spisning kl. 17.30-20.00
19.01.2021 kl. 17.30-19.30
16.03.2021 kl. 17.30-19.30

5 Helle
6 Sally (primær)
7 Sally (primær)
8 & 9 Sally og René (Skriv til dem fra SB)

