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: Anne, Annette, Michael

Referat fra møde i Fællesbestyrelsen onsdag den 27. maj 2021 kl. 17 – 19 på
Google Meet.
1. Godkendelse af referat. 3 min
Det er godkendt…
2. Godkendelse af dagsorden. 2 min. OK
3. Nyt fra eleverne om sidste skoledag 5. min
Eleverne er på tur med klassen og deltager derfor ikke.

4. Besøg fra STU. (Særlig tilrettelagt uddannelse) 20- 30 min
Mikkel Holme Hansen, Centerleder. Center for Unge, Uddannelse og Job og Troels
Grønhøj, leder af STU Syddjurs, fortæller om STU og vil drøfte planerne for 4kløverskolens bygninger ved skolen med fællesbestyrelsen.
Mikkel og Troels fra STU kunne fortælle at projektet om ombygning og indretning af
bygningerne som tidligere husede Firkløverskolen er blevet godkendt til at indgå i

forhandlingerne om budget 22. Hvis økonomien kommer på plads kan den politiske
behandling foregå til efteråret, byggeriet igangsættes forår 22 og indflytning ske primo 2023
.
Med referatet er vedlagt PP med Troels’ gennemgang af STU.
Bestyrelsen byder STU velkommen til byen.

5. Kort nyt, siden sidst: 10 min
i. Formanden v. Anna.
Sidst om basketnet… Anna følger op med CT..
ii. Elevråd, ikke til stede
iii. Børnehus. Helle.
Aula er i drift i børnehuset… tidsrøver, med der arbejdes med det.
Ugebreve er i forberedelse.
Sangglad er klar til at blive fyret af….Certificering i gang .
Der bliver desværre nok ikke en stor fest, som der ellers skulle have været…
Børnetal: stigende og vuggestuen går i overskud af børn. Lokalet som var udpeget til
at huse dagplejen er i brug som en del af vuggestuen.
Der er … for lidt plads til flere… Udbygning ved at være påkrævet. !
Sommerpasning er meget søgt.. og kommer til at foregå i børnehus, sfo og helt
lokalt.. Det er en udfordring at få dækket, men det hænger sammen..

Skolen.
Skoleårets planlægning er inde i den afsluttende fase. Der er få løse ender, men det
skal nok komme til at gå op.
9. klasse holder sidste dag d. 3. juni og har inviteret på morgenmad, fodbold og også
en form for revy… Vi er spændte.
Vi regner bestemt med at kunne holde dimission for afgangsklassen onsdag d. 23.
juni
Vi har podere på skolen 2 gange i ugen og alle fra 5-9 samt personalet kan blive
testet. Der er god opbakning til at lade sig teste.

Vi har fået installeret 3 * videokonferenceudstyr – et i børnehuset, et på
lederkontoret og et i et mødelokale. Således er vi nu klar til videomøder med god
lyd,- og billedkvalitet.

iv.

SFO. Glæder sig til at corona slipper… førskolegruppen kører godt. Skal på
børnehaveklassebesøg
Forældremøde afholdes som fysisk møde d. 16/

v. 8544, hvem skriver og om hvad?
vi. Næste deadline er 20 august…. Ikke aktuelt at skrive nu.

6. Covid-19 situationen. Orientering og spørgsmål. 10 min.
Siden sidst: 25 børn og 4 medarbejdere sendt hjem. Heraf 2 medarb. smittet… det virker at
lukke ned… og vi får god hjælp fra sundhedskrisestaben…
7. Klassekasser. Orientering og drøftelse 10. min
Drøftelsen fortsætter under punktet om princip for skole-hjemsamarbejde – næste møde
8. Fusionsprocessen, herunder lancering af logo ( Helle og Lars) 10 min
Vi er klar til at lancere det nye logo. Der er lavet etiketter, skilte, brevpapir mv. Og det
hele bliver markeret og festligholdt d. 10. juni
9. Fagfordeling. Orientering 10 min
Lars gennemgik fagfordelingen , især i forh.t overgange, da der ellers ikke er ændringer i,
hvem der underviser hvor.
10. Madordning. Hvad kan lade sig gøre? 10 min
Marianne og Marianne har et ideoplæg med til drøftelse på kommende møde.
11. Trivselsråd . 10 min
Rep. fra bestyrelsen med på forældremøder i efteråret. (forslag til fordeling)
0.kl: Sara
1. kl Siri el. Michael
2. kl. Marianne eller Marianne
3. årg. Siri

4.a Stine
4.b Anna
5.kl Lars el Ditte
6.kl Ditte
7.klasserne: Stine
8. og 9. klasse Anna

Anna og Stine laver et talepapir/forslag til skabelon for bestyrelsens indlæg som vi ser på
næste møde.

12. Kalenderen – Møder i Fællesbestyrelsen 21 - 22

16. august
7. sept Ændret pga budgethøring
13. oktober
11. november (Temaaften)
6. december
18. januar
16. marts
28. april
23. maj
21. juni (Afslutning)

13. Evt. 5 min

Næste møde er mandag d. 21. juni.
Og vi håber og regner med at dette møde kan holdes som et virkeligt møde

