Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus
Inviterede til mødet:
Forældrevalgte:
Formand Anna Thomsen, Næstformand Stine Bergmann Jørgensen, Siri Kjems Skuldbøl,
Lars Gottfried Johansen, Ditte Wind, Emilie Schmidt, Marianne Skriver Mou,
Michael Søgaard Nicholaisen, Marianne Lyngby
Suppleant: Sara Badstue,
Elevrepræsentanter:
Johannes Scharling Toft og Sebastian Højer
Medarbejderrepræsentanter:
Helle Stilling, Niels Kristian Bech Jensen
Anette Mikkelsen
Suppleant: Lise Møller
Sekretariat/ledelsesrepræsentanter:
Anne Fuglsang Schou , Lars Christian Larsen (sekretær), Pædagogisk leder Helle Tarp Madsen

Afbud: Ditte

Dagsorden til møde i Fællesbestyrelsen onsdag den 3.marts 2021 kl. 17 – 19 på
Google Meet. (Lars udsender kode)
1. Godkendelse af referat. 3 min OK

2. Godkendelse af dagsorden. 2 min. OK

3. Kort nyt, siden sidst: 15 min
i. Formanden v. Anna.
ii. Elevråd
iii. Børnehus. Særligt fokus på Covid-19
Helle: Forår er rart for det har været koldt… også inde.
Gruppeopdeling med udfordringer
Der er lavet læ
Der er kommet bænke og borde
Pallekøkken som forældre har lavet. Tak for det

Der skal bruges masker. Og det overholder de fleste (!)
Det er lettere med udeafhentning nu, da man alligevel er ude. Som regel
Sangglad kommer tilbage til april

iv. Skole og SFO. Særligt fokus på Covid-19
Vi forsøger at opretholde en slags normalitet..
Glade børn
Skolefesten – udsat indtil videre…
STU – særlig tilrettelagt uddannelse rykker ind på 4-kløverskolen… i løbet af et til
to år..
Der har været møde og vi snakker sammen efterhånden som der er nyt
Vi har drøftet mulige scenarier for at håndtere øget trafikmængde
Vi inviterer dem (STU) med til næste bestyrelsesmøde

v. 8544, hvem skriver og om hvad?
Ditte har lavet et indlæg som kommer her i marts
Anna – skriver lidt om bestyrelsen og synlighed og tilgængelighed

Drøftelse af, om der kan laves et skriv vedr. trafikhøring

4. Covid-19 situationen. Orientering og spørgsmål. 20 min.

Orientering ved Anne:
Godt at have 0-4 tilbage. Nu mangler vi resten
Flere og flere er inde i nødundervisning

Nyt er at Gå-grupper er i drøftelse.
Vi imødeser at 9.klasse snart får lov at vende tilbage…halvdelen i en uge ad gangen
Testapparatet er i gang . Det kører, men med korte frister skiftende udbydere
Det ser ud til at vi fra næste uge er kørende 2* ugen – og med ”den korte næseprøve”
Det tyder også på at vi skal foranstalte testning af eleverne –elever ældre end 12år
Drøftelse af test og den ængstelighed dette evt. og måske kan føre med sig
Men der er også stor motivation i at en test er en billet tilbage i skole..

.

5. Principdrøftelse: Skolehjemsamarbejde se vedhæftede bilag fra arbejdsgruppen 25 min.
a. Fremlæggelse ved arbejdsgruppen
Gennemgang ved NK
Formål og mål
Drøftelse af om det er trivselsråd eller bestyrelse som er udfarende kraft i forh.t
deltagelse i forældremøder
Der kommer en formulering herom, som NK skriver ind..
Derudover små rettelser som NK redigerer ind i teksten.
b. Kan princippet vedtages? Ja. Det kan det, med de ændringer som her er drøftet
6. Status forældreråd. 15 min.
a. Hvad har vi af tilbagemeldinger
b. Hvordan kommer vi videre
Anna: Der er et par tilbagemeldinger: Gerne yderligere inddragelse, dialog og involvering, f.
eks inddragelse i trivselsmåling.
Helle fortalte om hvordan det er foregået i 2. klasse.

Børnehuset: og sfo
Emilie og Marianne og Marianne vil gerne være med i en gruppe der sammen med Helle og
Anette laver oplæg til forældreråd/trivselsråd for Børnehus og sfo

7. Overgange. Orientering om, hvordan vi pt arbejder med det og videreudvikler. 20 min.
a. Børnehus
b. Skole
c. Fra Børnehave til Førskole
Orientering ved Helle og Anne. Om store og små overgange og om hvordan de håndteres nu
og hvordan de tænkes håndteret fremover.

8. Nyt skoleår 21.22. 15 min.
a. Timefordelingsplan
Anne gennemgik
b. Valgfag.
Lars gennemgik
Bestyrelsen tilslutter sig overvejelserne og godkender det fremsendte
9. Evt. 5 min.
Næste gang forklarer NK om kommunens budget

Vel mødt
Mh. Anna og Anne

