Seden Skole

Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag 12. september 17:30

Til stede:

1) Godkendelse af
dagsorden

2) Godkendelse og
underskrivelse af referat fra
sidste møde
3) Elevråd

4) Orientering/Beslutning

Side: 1

Husk afbud til Charlotte
Omar, elevrådet, Danny, Nadja, Carsten, Laila, Lene,
Jacob, Christina, Danny, Najwa, Firas. Eva (Ref.)

Tid

Tilføjelser:
Boden
Modernisering
Arbejdsprøvning
Personalesager

1 min

Godkendt.
Referatet fra sidst skrives under næste gang.
De har ikke konstitueret sig endnu. Arbejde på at få en
tredje på, som ikke er fra 9. klasse?

5 min

Budget 2018 – høringssvar? V/Carsten
Det er uklart, om der skal være høringssvar angående
budgettet. Ikke udsendt til skolebestyrelsen.
På temamøde i BUF blev det fortalt, at det gik bedre i
kommunen. Positiv gennemgang, men meget
uoverskueligt. I BUF skal der hentes 19,1 mio. kr., det er
ikke nye besparelser, men fra tidligere beslutninger. Får
kommunen lov til at lade skatten stige, så der kommer
flere penge til børn og unge?
Hvor blev pengene til lærerstillingerne af? Vi fik ikke så
meget ud af det sidst. Midler til Dansk Som Andet sprogsmidler og store klasser blev beskåret. Der sendes
ikke høringssvar, og så må vi reagere, hvis der sker
noget. Ruste forældrene til at spørge ind til politikerne.
Netværksmøde i næste uge fælles for
skolebestyrelserne.

40 min

Økonomirapport – skolen. V/Carsten
Lejrskolerne – er der sat penge af til det? Skoledelen,
SFO-del og ejendom. Regnskabsvurdering 14.9.17.
Næste år tre klasser til lejrskole. Lønsummen er den
tunge del. Overskud i forhold forældrebetalingen, flere
kommet til. Ca. 240 SFO-børn. 21 4. klasser i SFO2. Flot
i kommuneregi. Sjovere for børnene i SFO2. I
ejendomsdelen mangler vi nogle regninger, og
fernisering af hallen er udsat, så det venter vi med til det
nye budget. Plus modernisering af H&D, hjemkundskab
og indskolingen. Hertil får vi også brug for midler. Pænt
budget.

20 min

Antimobbe-politikken – hvad nu? V/Alle og Carsten
- Herudover mail fra en mor v/Christina
Skolebestyrelsen har fået en henvendelse. Antimobbepolitikken på PR-møde d. 3. oktober. Gennemgang af

10 min
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den. Jacob. På først.
10 min
Fraværpolitikken- information når forældre beder deres
børn fri V/Carsten
Ide fra anden skole. Fraværspolitikken sendes med, når
de bedes fri.
5 min
”Ny leder” – hvad skal der ske? V/Carsten
Marianne var her forleden, og hun er stolt over at blive
leder her. Hun er blevet præsenteret. To
overleveringsmøder med Carsten, og Eva har møde med
hende.
5 min
Afvikling af ”den gamle”? V/Carsten
Fredag d. 29. september kl. 14.15 er der
afskedsreception.
15 min
Skal vi have Reflekser – Mail fra Carsten?
- Hvem tager den elevråd eller os forældre?
Happening Skolepatruljen og Elevrådet, reflekser, en kop 5 min
kaffe til folk. Mandag i uge 43 fx? Carsten bestiller. To
go-kopper sponsoreres. Vi skal finde frivillige forældre.
Opsamling fra klassemøder/forældre V/Bestyrelsen
Mails fra forældre om spredt og meget information
- forside, beskeder på Intra og i Min Uddannelse. Lektier
m.m. er det svært at finde rundt i, og der bruges meget
tid.
Er det den generelle opfattelse?
Der var en del kritik af Min Uddannelse fra forældrene.
Ikke så brugervenlig. Få nedfældet den kritik, der
kommer frem, så den kan komme videre. Kan der findes
bedre løsninger i programmet? Indtil da finde ud af, hvad
vi gør som klasse eller som skole. Kan vi drosle ned på
nogle af de informationssteder – hvor finder forældrene
informationerne fx begrænse opslagstavlen. Mail til
forældre angående emnet.
Reklamere for skolebestyrelsen.
2 Høringsvar er sendt Uddannelsespolitik og
styrelsesvedtægter
2 svar er udsendt. Uddannelsespolitikken er smal.
- Møde i netværket for skolebestyrelser
Møde 18. sep. Seden skole
- Punkter: BOYD, rengøring, klassestørrelser
Rengøring:
er sparet om sommeren
- Skolen blev rengjort fredag før skolestart
- Der spares alt for meget
- Hvor børns arbejdsmiljølov henne?
- Rengøringen er en skændsel. For lidt tid og vi
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5 min

2 min
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oplever der spares alt for meget.
- Ingen hovedrengøring
- Tidsmangel til rengøring
Varmehænder
- Hvor blev pengene af?
- Landsmøde – hvem skal med?
Christina og Danny deltager.
Modernisering:
Lærere indgår i planlægning og design. Har været på
skolebesøg. Begynder i januar og forventes færdig til
sommerferien.
Boden
Gammel garantiordning fra Skolen om at dække
underskud fortsætter.
For at kunne ansætte Lisbeth nogle flere timer i boden,
bliver priserne hævet lidt.
Carsten fortalte lidt om personalesituationen.
Lån af computere. Kontrakten for lån af computere ser vi
efter i sømmene.
5) Meddelelser/Eventuelt

Angelikas bisættelse. I stedet for blomster – et beløb til
hendes børns uddannelseskonto. Carsten skriver ud til
forældrene.
Ni ovenlyskupler på stedet er smadret. Andre problemer
med nogle personer på tagene. Selv om at der har været
vagtværn, så finder de nogle tidspunkter, hvor de
kommer her. Ringe til politiet, hvis man ser nogen på
tagene. Opslag på Hjælpsom i Seden. Skilte på skolen.
Plus opslagstavlen på Intra/Skoleporten.

Kommende møder:
Pkt. til 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.
Sep/Oktober 2016
- Ønsker at arbejde med emnet Undervisning
- Mere holddeling forskellige hold.
Piger/drenge, fagligt m.m.
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Efterår 2016:
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 vi som forældre læser
ugeplaner og gør vores børn klar.
Øvrigt:
- Klubben
- 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

7) Mødekalender 2017/18

Side: 4

Juni:
Fordeling af klasserepræsentanter for næste skoleår
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

