
 

referat skolebestyrelsesmøde Seden Skole tirsdag d. 17. september 2019 fra 
kl.17:30-19:30  
 
 
Emne/ansvarlig Hvad skal vi udrette Proces referat/hvem gør hvad? 

1. Velkomst/Christina 
 

Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat/Peter  
 

Underskrives  

3. Økonomi/Marianne Orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facility management  

Pga. stort underskud i BUF, så er 
vi som skole også nød til at 
udvise mådehold i økonomiske 
valg. 
Der er ansættelsesstop frem til 
januar. 
Vi har fået 1,4 mio. kr. fra 
projektet omkring fagligt løft af 
9 klasserne. De fleste kr. er på 
forhånd bundet til løn. 
 
Debat om, at der er afsat for få 
midler til området. 
 
 
Forslag om at ”centralisere” 
teknisk service – ligesom man 
har gjort med rengøring. 
Skolens MED udvalg har udtalt 
sig meget kritisk til dette forslag. 
 
SB, vil gerne lave opslag på 
facebook omkring med 
problematikken. 
 
SB overvejer en støtte erklæring 
til HCA skolen / Abildgård og det 
ufine i processen omkring. SB 
undrer sig at man kan lukke 
skoler i Vollsmose, men at 
resten af byen er fredet. 

4. Elevråd/ 
Elevrådsrepræsentanter  
 

Orientering  

5. Fjordager i farver/ Alle Evaluering God video lavet af Alexander.  
Fint med afstemningskasserne – 
god metode til at åbne for 
dialogen.  
Dejlig dag, stor succes. Fint med 
en bod fra SB. Godt at SB var 
repræsenteret.   
 

6. Besøg i BH/ Alle Planlægning Fridasholm har tilbagemeldt 
11/10 ? 
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Fjordager børnehus. 
Eva/Laila har været i Seden 
Børnehus. 
 
Debat om klassedannelse 
omkring forårssfo-0.kl. 
 
Husk at informere om at 
forældre kan kontakte hinanden 
på AULA. 
 
Husk løbende information om, 
hvordan klassedannelsen 
foregår i forårssfo. 
 
Jacob tilbyder at være 
sparringspartner på 
opstartsmøde inden forårssfo. 
 
Informationsmøde for evt. 
kommende forældre d. 30 okt. 
2019 
 

7. Status nyt skoleår/Marianne 
 

Orientering  

8. Ny skolestruktur/ Marianne  SFO. 2 aktiviteter hver dag i sfo. 
Alle rutiner bliver lige vendt. 
Eleverne er begyndt at bevæge 
sig lidt rundt til de forskellige 
steder/aktiviteter. 
 
Skraldespand til brugte futter. 
Skolen mangler et system til at 
få smidt ud/sat nye frem. 
Det virker godt at de er 
organiseret omkring årgange. Så 
eleverne leger mere på tværs, 
også på tværs af alder. 
 
Skolestruktur 0-2, 3-5, 6-9 fin 
opdeling. Tilbagemelding fra 
forældre og personale er positiv. 
 

9. Indskrivning/ Marianne   
 

10. Tryghedsvandring 

/Marianne 
 

Orientering  
Gode råd. 
Bænke af nonwood, så de ikke 
kan brænde. 
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2 overordnede strategier.  
At lukke af, hegne ind, overvåge.  
 
Eller det modsatte - 
 
At åbne op, invitere 
lokalområdet til at bruge skolens 
områder.  
Seden Skole dækker over så 
stort et område, så SSP og 
tryghedsvandring anbefaler det 
sidste. 
 
 

11. Mad og måltidsprincip/Jacob m. 
fl. 

  
Pkt. sættes på til næste møde. 
 
 

12. Eventuelt/Alle 
 

 Toiletbørste? LL tjekker lige op. 

 

Mødekalender 19/20: 

29/10: 17:30-19:30 

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 


