
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 

 

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 Tirsdag den 22. september 2020 kl. 17 – 19 

i Salonen.  
 

 

1. Godkendelse af referat 

 

ok 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

ok 

 

3. Kort nyt, siden sidst:  

i. Formanden v. Anna  

Har været til dagsordensmøde online, forud for dialogmøde.. Det kommer til 

at handle om penge og de aktuelle udfordringer på økonomien.  

ii. Elevråd  

Intet møde . Møde i morgen, fremover ligger møderne op til bestyrelsens 

møder 

Der skal snakkes om møbler 



iii. Børnehus.  

Helle. Dialogmøde med udvalget. Meget om budget, svært at gennemskue for 

de involverede. Det blev meget teknisk.  

Fint oplæg om bæredygtighed i dagplejen… men det virkede på aftenen som 

lidt ude af kontekst. 

Erfaringer fra corona er mindre trætte børn, godt med små grupper… 

Drøftelse af afspritningsprocedure… 

Afstandsmarkeringer 

 

Møde i morgen om byggeri…med alle. Vi ser frem mod aftaler der kan 

afslutte byggeriet… 

 

Teater i går. God forestilling 

Sangglad starter op igen… 

 

 

1. Orientering om dialogmøde 

2. Corona 

3. Byggeri status  

iv. Skole og SFO 

1. Hvad sker der i Mørke? 

Anne. Der arbejdes i en tryghedsskabende hensigt 

Hundevagt, tæt samarb. m politi og ssp, politiet synlige.  

Vær obs på, hvad børnene laver. Der er nogen der ved noget. 

 

2. Corona   Det ser ikkefor godt ud med de generelle smittetal: derfor er 

vi henstillet til hjemmearb, forsamlingsbegrænsning, mødes så lidt 

som muligt, virtuelle møder, så meget online som muligt 

Vi skal /bør være mere ude… 

Vi får lidt forskellige fortolkninger hhv sundhedsstyrelse og 

kommune. Og det navigerer vi i.  



Der er børn som savner at være på tværs, som i ikke sammen med 

samme gruppe hele tiden…. Men det må vi kun i begrænset 

omfang… 

 

3. Fusion, hvor ser vi det henne?  

v. Vi er på vej. MED udvalg, ledelse, osv. Alle de steder hvor det giver mening. 

 

1. Rettighedsskole 

Anne og Lars på skoleledermøde og berette om rettighedsskole. 

Anne og Rikke B skal på FI – udvalgets møde og fortælle om samme.. 

Der er børnetopmøde 1. okt.  

God tilbagemelding på oplæg fra forældremøde. 

 

vi. 8544, hvem skriver og om hvad?  

Umiddelbart intet 

 

 

 

4. Mission/vision. (Se vedhæftede bilag) 

i. Oplæg fra Anne vedr. proces 

Anne ridsede processen op til… indtil nu. Og begrundede det rundsendte… 

 

 

ii. Drøftelse i små grupper om ledelsens oplæg til mission/vision. 

iii. Fælles opsamling  

 

Hvilke værdisæt. Hvor kommer de fra? 

Der skal nogle ”Bobler ”på …  

Et fyndord… med et statement.  Elevrådet på banen 



Det skal sige os noget – nu og her… 

→I stedet for at ruste til skal de indgå i…. 

→Godt at/ om  bæredygtighedsbegrebet foldes ud 

Drøftelse af, om byen sandfærdigt kan omtales som bæredygtig eller som 

værende i en bæredygtighedsproces… 

Vi tager den på næste næste møde 

 

 

 

5. Temaaften i november om Forældreråd 

i. Brainstorm i grupper på forældreråd: 

1.  hvad forstår vi ved det?  

2. Hvad vil vi bevare og hvad vil vi udvikle på 

3. Ideer til temaaften med forældreråd 

ii. Nedsættelse af planlægningsgruppe til temaaften 

 

 

Er det det rigtige ord? Rollen kan være forskellig alt efter alder.. 

Trivselsorgan eller arrangementskommite’ 

Koordinerende rolle i forh. t lærerteamet 

Kan vi blive endnu bedre til at drøfte aktuelle problemstillinger. F. eks  mobilregler… 

 

 

 

6. Principdrøftelse: Skolehjemsamarbejde (vedhæftet fra 2012)  

i. Vi tager hul på dette princip, eller samler op. Det skal revideres? Hvem 

melder sig i arbejdsgruppe, som fremlægger næste gang?  

 

7. Evt.  



 

 

          

      

 

 

 


