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: Michael

Referat fra møde i Fællesbestyrelsen mandag den 14. december 2020 kl. Mødet
over MEET
CORONAORIENTERING
5 – 9 er hjemsendt.
Én struktur 7. -9. – efter skema
Én struktur 5. -6. med 3 moduler. 830 – 13 2 fagmoduler og dernæst et fagbånd
Hvis vi også skal lukke efter jul , justerer vi på timetal
0 – 4 møder frem. Enkelte vælger ikke at møde frem.
… få voksne pr klasse. Og voksne kun i én klasse.
Stort fokus på hygiejne, afstand mv…
Børnehuset:
Nye afstandsmarkeringer i garderoben. Obs på mundbind.. herom erindres af og til

Johs: Ikke vilde med at være hjemsendt… især afgangsklassen.
Der er politisk fokus på de vilkår 9. skal til prøve på.
Personalet også trætte af ordningen. Men nu er det snart jul….
Helle. Det er svært af opretholde indtrykket af ”normalitet.” Ingen synes det er rigtig fedt
NK. Trykket stemning i fredags . Godt det snart er jul…
Helle: følelse af udsathed…
… og tak for bestyrelses julekurv…
Anne. Vi må forberede os på at alt ikke er normalt efter jul,,,
Vi bliver evt. nødt til at holde flere, små møder – virtuelt
Helle: Genopslag af pædagogstilling… sig til, hvis du kender én…

1. Kort nyt, siden sidst:
i. Elevråd

Johannes. Mobilfri skole koncept - præsenteret i elevrådet.

Man kommer tættere på hinanden når der ikke er mobiler… - men der
er også ulemper.. ikke stemning for totalforbud…
Til fortsat diskussion. Ønske: PAPIR PÅ TOILETTER – OPFRISKNING AF
UDEOMRÅDER, NET I KURVE OG MÅL…
Opstregning af leg på streg, siddepladser, planter til orangeri, læ og fliser ved 4
– kløver, kridst til udebrug…

Udeområder: nogle områder er faste andre i rotation…

ii. Børnehus.

Asfalt – og legehuse er på vej. Godt at få områder med læ.

iii. Skole og SFO.
Anne: Mission, vision. Vi er langt. Også med logo og slogan…
Logo på vej og flere gode input til oneliners
Mission/vision proces med at omsætte til konkrete handlinger pågår…Vi er
forskellige steder i den proces.

Nyt økonomisystem er i gang…
Skolens økonomi –merforbrug er stoppet.
Sfo får mindre underskud…der er ansat ekstra coronakræfter
Helle: også underskud… pga corona.
Folk på barsel er på vej tilbage og vil udgøre flere hænder

Der har været orienteringsmøde for skolestartere. Det ser ud som om det bliver
en stor klasse. Indskrivning pågår.
Vi skal evt dele nuv 2.kl i to 3. klasser…. Dyrt men godt med flere elever

Formandsberetning er på vej…

Bettina og Dan klar til næste gang om det, overbygningen kan…
Næste gang – skole hjem
Bad,
Stine: godt at få info om , hvad overbygningen er og kan…

