Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus
Inviterede til mødet:
Forældrevalgte:
Formand Anna Thomsen, Næstformand Stine Bergmann Jørgensen, Siri Kjems Skuldbøl,
, 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
Sekretariat/ledelsesrepræsentanter:
Anne Fuglsang Schou , Lars Christian Larsen (sekretær), Pædagogisk leder Helle Tarp Madsen

Afbud: Lars J

Dagsorden til møde i Fællesbestyrelsen onsdag den 28. april 2021 kl. 17 – 19 på
Google Meet.
1. Godkendelse af referat. 3 min
OK

2. Godkendelse af dagsorden. 2 min. OK

3. Kort nyt, siden sidst: 10 min
i. Formanden v. Anna.
Dialogmøde med det pol. Udvalg.
Drøftelse af /om it strategi, Evaluering om ejendomsservice
Penge er der ikke mange af….

ii. Elevråd
Johannes. Udeområder, opgraderes: drivhus er en tom skal – der skal bænke,
siddepladser og generelt flere skraldespande. Og det er på vej…

Ønske om fliser v området ved p – plads… så vi får bedre mulighed for
udeområder…
Ml trin har ønske om kunstgræs til multibanen…og ønske om yderligere genoptagen
rotation… Nye net til basketkurve. Opmåling streger rund omkring – også leg på
streg…

9.sidste skoledag.. Afgangsklassen har et stort ønske om at få Ritasandwiches …
Anne: Vi har lidt midler til møbler… , får indrettet flere toiletter – ude og inde..
Johs om orangeriet : Eleverne prioriterer mulighed for ophold frem for planter..

iii. Børnehus.
Helle og Anette.
De ældste er afleveret til førskole.. pres på vuggestue – er i overbelægning.
Dialog m pladsanvisning,
Tilflyttere fylder godt op lige nu..
Alle er ude - meget… og kører store børn ind i græshoppegruppen
Sangglad kører videre-..der er en sangfest under forberedelse…
.
iv. Skole og SFO.
Kommende 3 årgang.. der har været møde med best. Og med forældregruppen
Klassen deles formelt i 2 – men køres som en gruppe med hold.. fleksibelt..
Vi laver en drenge og en pigeklasse –
Økonomi – vi følger det tæt og det ser ok ud…
Chromebooks jnf. Den nye strategi.. – stor investering… vi laver
implementeringsstrategi…
SFO er optaget af hvor fritidspædagogikken er i det store og af og til
skoledominerede billede..
Covid …
Rettighedsrådet… er i gang med at gøre klar til at vi alle er her igen….

Forberedt og klasserne har fået et kit som skal fyres af, når vi alle er tilbage

v. 8544, hvem skriver og om hvad?

4. Covid-19 situationen. Orientering og spørgsmål. 10 min.
De forsk. genåbninger – trin for trin udfordrer og fordrer omstilling, for elever og voksne…
Og vi ser ind i mere genåbning … forventer vi…
Afgangsprøver reduceret….
Penge tildelt til trivselsfremmende og faglig fremmende forløb… I udskolingen…
Der er planer om en tur..for 9. klasse
7-8 bliver også tilgodeset…
Sfo – fritidstilbuddet er påvirket af at grupperne er lige så afgrænsede som i skoletiden…
Børnehuset… fredagsoprydning og afhentning af tøj så alt er med hjem… aht rengøring..
fastholdes.
Mødeaktivitet i noget omfang…
Test er i gang.. af alle over 12 og vi er på vej til test af alle fremmødte 2*/uge

5. Orientering diverse 10 min
a. Læreplanstemaer udskydes (Helle)

b. STU rykkes med deltagelse til maj mødet.

Haster ikke…
c. PT arbejde vedr. overgange
Der er lavet et overgangspapir som beskriver hvad vi vil og hvornår og hvordan det sættes i
værk.
Ifht. Overgangsafbejde.på alle niveauer i organisationen…
Fra 0 – 16 år…
Overgange kan foregå og foregår på mange planer… og kan være hhv udfordrende og
uproblematiske hen over den samme overgang
Vi er i proces og tager det op jnf. Plan…

6. Forældreråd – nyt fra arbejdsgruppen. 10 min.
Marianne om forældreråd i Børnehuset…
Formål og indhold….
Bindeled ml forældre og ledelse
SFO også omfattet….. traditioner f. eks
Næste skridt…
7.
8. Gennemgang af den kommunale økonomi og tildleingsmodel i Syddjurs v. NK (40 min)
Budgetlægningsproces
Gennemgået af NK
Tildelingsmodellen ligeledes gennemgået…

NKs slides vedlægges referatet.

Drøftet
Helle orienterede om den børnetalsafhængige tildeling i børnehuset….

9. Ungeundersøgelse v. Lars 15 min .
Opmærksomhedspunkter og den indsats SSP har planer om blev drøftet

10. Udgivelse af logo og vision- kan Bestyrelsen hjælpe? 10 min
Hvordan? Gode ideer efterlyses?

11. Eventuelt 5 min.
Helle Stilling og NK er genvalgt som medarbejderrepræsentanter
Ditte: Kommunen har bekræftet modtagelse af høringssvar vedr. opstilling af antennemast.

12. B-dagsorden personale 5 min

Vel mødt
Mh. Anna og Anne

