Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus
Inviterede til mødet:
Forældrevalgte:
Formand Anna Thomsen, Næstformand Stine Bergmann Jørgensen, Siri Kjems Skuldbøl,
Lars Gottfried Johansen, Ditte Wind, Marianne Skriver Mou,
Michael Søgaard Nicholaisen, Marianne Lyngby

Afbud..
Emilie,
Elevrepræsentanter:
Er på vej.
Medarbejderrepræsentanter:
Helle Stilling, Niels Kristian Bech Jensen
Anette Mikkelsen
Sekretariat/ledelsesrepræsentanter:
,Lars Christian Larsen (sekretær), Pædagogisk leder Helle Tarp Madsen

Afbud:

Referat fra møde i Fællesbestyrelsen onsdag d. 13. okt 2021 kl. 17.00 – 19 i
Salonen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat. 3 min
2. Godkendelse af dagsorden. 2 min.
3. 8544, Hvad skriver vi om.

Annam og Marianne Mou laver en invitation til arr. s. 11/11

3.a Morten, skoleleder Ådalsskolen præsenterede sig. Han skal være her en dag om ugen
frem til ny skoleleder tiltræder. Det bliver onsdag-

4. Kort nyt, siden sidst: 15 min
i. Formanden v. Anna.
ii. Overvejelser om henvendelse til medier..er parkeret da der nu foreligger en
plan.

iii. Børnehus. Herunder byggeri Helle
Vi har pr torsdag en afklaring… økonomi og ansvar er fordelt, og der er en
tidsplan. Vi er i tæt dialog med Steen Daugaard fra team Ejendomme.
Uge 44. - 48. Så skulle vi være i mål.
Der bliver lagt nyt gulv – også beton i hele det område som er og berører
fællesarealet.
Helle fortalte om arbejdsgangen…
Der er en plan for hvor og hvordan institutionen kan køre videre under
byggeri. Der er løsninger for garderober
For de store børn kommer der en toiletvogn med sluser så der sikres mod
kulde. Der etableres skifteplads -enten i vogn eller i garderobe..
I vuggestuen… kommer der varmepumper i krybberum..som bliver
garderober og kan blive brugt som pusleplads..
Nye krybberum etableres under pergola..Vi får en fuldtidsmedarbejder pga
det øgede behov – flere rum at overskue og brug for at få hjælp på vej til og
fra toiletvogne
Dette at foretrække frem for at bruge 4-kløverskolen…
Der mangler vikarer … Hvis I kender nogen…

Skole og SFO. Herunder Børnetopmøde

Fantastisk rettighedsrådstur til Kbh , dog med forhindringer
. Emnet var gode onlinevenner…Spændende oplæg. Noget for alle at
formidle videre.

5. Covid-19 situationen. 10 min.
LL orienterede om de sidste dages mange udbrud og de omorganiseringer vi har måttet lave som
følge heraf.

6. Budget 2022. 10 min
NK gennemgik.
Chromebooks kommer på budget..
½ procnt besparelse består

7. Personalesituationen. (lukket møde) Orientering

15 min

7.b nedsættelse af ansættelsesudvalg:
Helle S og NK som medarbejderrep.
Annette fra børnehus.
Vi foreslår at Søren sfo deltager
HTM og LL er ledelsesrep.

8. Arrangement i november 15 min
11. november 2021 Arrangemetet er OGSÅ Årsberetningsmøde.
Anna er klar med en beretning om året der gik

Heine ssp - har bekræftet.

Opslag, indbydelse, hvem hvordan. Aftaler…
Marianne Laver indbydelse… Alle er velkomne.
Kommer på aula og også i 8544

9. Stine – om forældremøde. Fortælling fra forældre til bestyrelsen 15 min
Stine har været i 0 og i 4 og i 7.klasse..
Her var der debat…
Om mobiltelefoner..stort ønske at der kommer princip om telefoner…
Om at forlade skolen . forældreønske om at eleverne ikke forlader skolen…
Vi tager princippet om samværsregler op på det næste ordinære møde.

10. Madfærd. Opsamling på besøg. 20 min
Mie fortalte sidste gang om ideer og muligheder. Lærerne har ikke meldt tilbage med et
skriv.
Kan vi – en delegation – besøge en eksempelskole som har kørt madfærd i en periode?
Hvor kan vi finde finansiering..? Fonde? Hvem? Og hvem vil undersøge og også søge. Der
skal findes mange penge
Det skal beskrives... også hvad det kan betyde for elev og lærer på en konkret årgang

Gode ideer?

På kort sigt – Skal vi finde en leverandør af noget som bliver leveret? Drøftelse ..

Lang sigt
Stu.? Hvad kan de? Hvornår er de klar?
Marianne, Annette og Marianne begynder på procesplan.
.Konkretiseringer. og kontakter stu Troels Grønhøj Jensen

Vi spørger elevrådet.. hvad de ønsker hvis der ikke er mulighed for at forlade skolen
Stine undersøger hvad Ådalsskolen får i deres ordning…

11. Principper. Vi skal videre med eftersyn af principper. Hvor starter vi (næste gang) 5.min
Samværsregler kommer på nu..

12. Eventuelt 5 min.

Vel mødt
Mh. Anna, Helle og Lars

Næste møde er teamaften d. 11. nov.
Ordinært møde d. 6. dec

Til fremtidigt møde:

