Kære Alle
Så rinder endnu et skoleår snart ud. De sidste uger står for døren. Skolebestyrelsen kan
for en stund læne sig tilbage og se tilbage på skoleåret 2017/18.
Sikke et år vi kan se tilbage på.
Efteråret bød på ny skoleleder og souschef og afsked med Carsten Høyer efter 14 år som
vores skoleleder.
Skoleåret 2017/18 betød også oprettelse af SFO2 og farvel til vores lokale ungdomsklub.
Skolebestyrelsen har i det sidste år været en velfungere og kendt gruppe som har en vis
erfaring i at arbejde sammen. Det har givet tid til gode debatter og sparring.
Året har budt på et spændende projekt Branding. Marianne inviterede i efteråret til
forældre brandingsmøde, fantastisk oplevelse at næsten 100 forældre mødte op. Vi har
efterfølgende arbejdet videre med de mange indput mødet gav. Dette betyder at projekter
som forskønnelse af skole og etablering af ”Hovedindgang” på Seden skole,
forældresamarbejde og meget andet skal udmøntes og uddybes.
Maj måned bød på valg til skolebestyrelsen og selvom vi ikke endte i kampvalg, er
bestyrelsen fra august 2018 fuldtallig og med 3 suppleanter. Lad mig derfor præsentere
den nye styrelse for jer:
•
•
•
•
•
•
•

Danny Brønnum
Nadja Boe Nielsen
Sally Windballe
Jacob Have
Christina Bang-Bentzen
Helle Engelbrekt Rossander
Susanne Nielsen

Suppleanter: Charlotte Jørgensen, Mathilde Irene Skov Hansen, Firas Febbe
Som formand for Skolebestyrelsen er jeg derfor utrolig glad for den nye bestyrelse, og det
gør det også lettere at takke af. Jeg forlader nu skolebestyrelsen efter 8 år som jeres
formand. Det har været en fantastisk rejse, med mange opgave. Lad mig af det mere
tunge arbejde nævne de mange besparelser gennem årene, så har skolereformen fyldt en
del, principarbejde har også været en spændende proces, ansættelser af personale og
sidste men ikke mindst ansættelse af vores nye skoleleder og souschef.
Så kære Alle jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer, og samtidig med ønsker jeg den
nye bestyrelse godt arbejde og til alle jer andre tak for samarbejde og pas godt på vores
skole, den er med til at gøre Seden by til dejlig forstad og et attraktiv område at bo og leve
i.

Venlig Hilsen – Charlotte Veppler

