Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus
Inviterede til mødet:
Forældrevalgte:
Formand Anna Thomsen, Næstformand Stine Bergmann Jørgensen, Siri Kjems Skuldbøl,
, Emilie Schmidt, Marianne Skriver Mou,
Michael Søgaard Nicholaisen, Marianne Lyngby
Suppleant: Sara Badstue,
Elevrepræsentanter:
Er på vej.
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: Anne, Ditte, Lars J

Referat fra møde i Fællesbestyrelsen tirsdag d. 7. september 2021 kl. 1630 – 19
i Salonen.

OBS bemærk at vi mødes kl. 16.30
Vi starter mødet i køkkenet sammen med vores gæst fra
https://madfaerd.org/ og Martin, Anne Sofie og Bettina som
underviser i madkundskab
1. Madordning. Hvad kan lade sig gøre? 50 min
Vi skal høre om de erfaringer som Madfaerd har med at starte madordning.
Ideudveksling om etablering af madordning. Herunder:
Faciliteter og køkkenkapacitet, elevinddragelse /deltagelse. Økonomi

Mie fra Madfærd så og fortalte i køkkenet om det projekt som hun og
hendes firma kan indgå i.
PP fra Mie er vedlagt referatet

Mie anslår nogle etableringsomkostninger til ovn, røremaskine og
opvasker som anslås til 110.000 + evt. nyindretning af lokalet.
Drøftelse og input fra hjemkundskabslærere…
Drøftelsen fortsætter på mødet i oktober

2. Godkendelse af referat. 3 min OK
3. Godkendelse af dagsorden. 2 min. OK

4. Kort nyt, siden sidst: 15 min
i. Formanden v. Anna. Der er sendt brev til forvaltningen vedr børnehusets
gulv.
ii. Børnehus.
Endnu ingen håndværkeraktivitet . Det begynder at stramme til, hvad angår plads og
ophold. Efteråret er startet!
Alle i børnehuset starter dagen gennem vuggestuen. Det er anderledes, men det2kan”
også noget at det lige nu må være på den måde.
Drøftelse af de muligheder fællesbestyrelsen har for yderligere opmærksomhed og
pres på beslutningstagerne i forb.m gulvsituationen.
Fotografering af børn og personale er i gang fra i dag

iii. Skole og SFO.
Nye Coronaretningslinjer træder i kraft fredag.
Rettighedsrådet skal deltage i børnetopmøde i kbh

5. Covid-19 situationen. 5 min.

Drøftet under pkt 4
6. Budget 2022. 45 min
NK har fremsendt budgetkatalog og læsevejledning,
Drøftelse og input til høringssvar som skal afsted i løbet af en dag eller 2
Udkast til høringssvar drøftet og vedtaget med enkelte rettelser.
Høringssvaret er i udgangspunktet fælles med MED, så når MED har nikket til det vedtagne, sender
NK det til direktionssekretariatet og det vil herefter være at læse på kommunens hjemmeside.
7. Personalesituationen. (lukket møde) Orientering

10 min

8. Arrangement i november 15 min
Anna tager kontakt til Heine – SSP om arrangement om digital dannelse

9. Eventuelt 5 min.

Vel mødt
Mh. Anna og Lars

Næste møde er onsdag d. 13. oktober
Til fremtidigt møde:

