Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus
Inviterede til mødet:
Forældrevalgte:
Anna Thomsen, Stine Bergmann Jørgensen, Siri Kjems Skuldbøl,
Lars Gottfried Johansen, Ditte Wind, Emilie Schmidt, Marianne Skriver Mou,
Michael Søgaard Nicholaisen, Annette Mikkelsen
Sara Badstue Larsen, Marianne Lyngby
Elevrepræsentanter:
Johannes 9.kl
Medarbejderrepræsentanter:
Helle Stilling, Niels Kristian Bech Jensen,
Anette Mikkelsen
Lise Møller
Sekretariat/ledelsesrepræsentanter:
Anne Fuglsang Schou Lars Christian Larsen (sekretær), Pædagogisk leder Helle Tarp Madsen

AFBUD: Ditte Wind,

Dagsorden til møde i Fællesbestyrelsen Mandag d. 24. august 2020 kl. 17 – 19 i
Salonen. (grundet Corona skal vi forsøge at holde det fysiske møde, af så kort varighed som muligt)
Vi starter mødet med at spise sandwich
Kort præsentation af de fremmødte…
1. Velkommen til den nye bestyrelse
(Konstituering laves efter punkt 2)

(5 min)

2. Unicef rettighedsskole
(15 min)
Janne, rettighedskoordinator, kommer på besøg og laver et oplæg for den nye
bestyrelse vedr. arbejdet som rettighedsskole.
Janne fortalte om baggrunden :
Forpligtende trivselsarbejde i sammenhæng med Børnekonventionen...
Vi er certificeret rettighedsskole..
Møder i rettighedsrådet ca. månedligt
Noget af det vi gør: rettighedsuge, f. eks m tema om synlighed..tryghedsvandring,
konventionens fødselsdag
Emnedage
Venskabsklasser
Tilgængelighedsundersøgelser
Baselines..trivselskortlægning
Moveathon kommer til foråret

Klassecharter… klassens aftaler for klasseregler, ud fra konventionens artikler og i
børnesprog
Rettighedsvæggen – ud for salonen Det er rådets opslagstavle..
Insta - referater som video.
Johannes: Vi mærker det mindre lige nu, pga corona
Stine har været bestyrelsens rep i rådet…det første år. Spændende og bemærkelsesværdigt,
hvor meget børnenes stemme tæller…
Over tid kan der konstateres bedre trivsel…..

Jannes slides vedlægges referatet.

3. Konstituering af den nye bestyrelse.
v. Anna Thomsen. (Ledelsen forlader mødet)

(10 min)

Marianne Lyngby indtræder som medlem, Sara er suppleant
Anna fmd, Stine næstfmd

4. Det kommende års møder og årshjul drøftes og besluttes. Se bilag.
Herunder også virtuelle/fysiske møder

(7 min)

Budget flyttes fra sept og kommer på i okt..
Virtuelle møder benyttes hvor det giver mening. Og/ eller hvis det bliver pålagt.
5. Kort nyt, siden sidst:
▪

(10 min)

Formanden
Intet.

▪

Elevråd
Intet møde afholdt endnu. Møde på vej…Johannes stiller op til formandsposten.
Indskolingen har deres eget elevråd i egen udgave som plejer at være fælles…
Det er til overvejelse at finde en anden form, efterhånden som corona trækker ud..

▪

Børnehus.

Ferien forbi, personalet tilbage… Godt at forældre afleverer børn i garderoben

Også set i lyset af at vi nyligt har haft et tilfælde af corona hos en forælder..
Børnehuset opdelt i grupper, med undtagelse af tidligt og sent
Byggeri…stadig en historie der skal arbejdes på og med. Flere fejl og mangler ikke
udbedret…

skole og SFO
Stadig coronafokus… men vi er under alm lovgivning…
Vi er, i de større klasser, ikke så belastet af håndvask og afspritning. Det håndteres og er
rutine..
En forælder er smittet. …
Mange børn fraværende i kølvandet herpå…
AULA er ikke helt oppe i omdrejninger og det har vi ikke vidst, for alt så rigtigt ud…
Vi arbejder med det….
Boden lukket… indtil videre
Der er gang i meget om aftenen…på skolens udeområder… ssp er ind over pga hærværk
mv. politiet ligeså.
Færdsel. Vi gør opmærksom på at cyklister ikke må benytte fortovet..
Sfo – som skole og børnehus- udfordret af coronaregler og fastholdelse i de små grupper..
Men det går, med rullende aktiviteter og områder…

▪

8544, hvem skriver og om hvad?

Anna skriver om bestyrelsens konstituering og de emner som kommer til at fylde i det
kommende år…

6. Dialogmøde dagtilbudsområdet den 8. september.
(8 min)

Dagsorden til mødet, se nedenstående. Der ønskes input til punkter.

Genåbning af Budget
Bæredygtighed, bevægelse og udeliv – politiske visioner fx konkretiseret i Nye
daginstitutionsbyggerier – hvordan imødekommes børnenes og forældrenes behov og
ønsker
Covid-19 – Læring fra perioden med nødpasning
Eventuelt
Hvem deltager sammen med Helle? Sarah deltager…

På skoleområdet er dialogmødet den 10.nov
NK og Anna og Anne deltager….

7. Kommentar til budget 2021

(20min)

Det kommunale budget for 2021 bliver fremlagt fredag den 21. august, dette
drøftes i bestyrelsen mandag ud fra det grundlag vi har grundet den korte frist.
Fra orienteringen:
I 22 kommer der en besparelse 0,5 procent
Demografiforudsætningen holder ikke så der reguleres.. Mange af besparelserne er taget i
genåbningen…
Udvidelsesblokke:
Muligt
Udeliv bæredygtighed
Overgange til børnehave… midler til senere …
Vi tager det på igen efter budgetvedtagelsen…

8. Forslag til proces til det videre arbejde med principper og vision

(10 min)

V. Anna og Anne
Vi skal være færdige
Ledelsen skriver et bud på den færdige vision.

Principper:
Vi vil gerne tage et princip pr. møde…

9. Fusionsproces

(10 min)

Fusionen mellem skole og Børnehus er i fuld gang. Status og orientering om
proces.

Vi arbejder os ind på det fælles. Med- udvalget arbejder med om processen.
Hver afdeling skal komme med input..
Med-møde torsdag…

10. Orientering om overordnet resultat af den Nationale Trivselsmåling

(15 min)

i skolen.
V. Lars og Anne

Anne fortalte:

God udvikling på mange områder
f. eks tryghed, mobning, pauser, mestring, støtte og hjælp… ro og orden,,,indeklima hjælp og
støtte.

plads til forbedring….
”Jeg er bange for at blive til grin,,,,(, ensomhed,,,)

Obs-punkter.
Opfattelselsen af undervisningen … den er kedelig… mange
Lærere til tiden..
Alene –
.

11. Evt.

(5 min)

intet
12. B-dagsorden

Næste møde er tirsdag d. 22. september

(5 min)

