
Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus 
 

 

Anna Thomsen (formand)         Stine B. Jørgensen (næstformand)     
 

Camilla D. Nielsen           Siri K. Skuldbøl               
Rikke S. Nordmann        Lars G Johansen          
Michael S. Nicolaisen   Lise Møller   
Niels Kristian Jensen  Rasmus Buhr-Madsen   
Sebastian    Anne Fuglsang Schou    
Lars C. Larsen                  

                
AFBUD: Lars J,  Camilla, Rikke, Henriette 
 
Referat fra møde i fællesbestyrelsen tirsdag d. 14. januar 2020 17-19.30 
        
1. Nyt fra:(15 MIN)  

• Formanden , intet 
 

• Børnehuset. Ved årsskiftet er børnehuset flyttet ind i gode 
rum. Rundvisning sidste pkt. på do.  

 
 

• Skolen:   Der er møde i fi-udvalget i dag , bl.a ang.  
pengene flg eleven. Vi afventer besked om udfaldet. 
 
Epa uger i 5-6-7 Vi evaluerer i KO udvalget 
 
Fravær. Kompleks ny opgave. 
  
Møde for nye bhkl forældre velbesøgt. Vi forventer ca  25 
skolestartere. Godt møde med mange spørgelystne 
forældre.  
 

• Elevrådet.. Rasmus fortalte at der ikke har været afholdt 
møde. Næste møde når DJ er tilbage fra barsel…. 
 

• 8544.. Siriskriver om  om visionen 
 

      
 
          
2. Orientering: (30 min) 
 

• Børnehus Indflytning 
Helle:  2-3 januar flyttede børnehuset ind. med megen forældrehjælp. Og med nogen 
hjælp fra  et flyttefirma. 



Drift og flytten på plads er foregået og foregår i én lang bevægelse. Der mangler småting 
som ophængning. 
Men huset har dobbelt plads i fht. den gl. børnehave. Planløsningen ser ud til at fungere… 
godt. Godt lys, god akustik. Der mgl. lys ude.  
Parkeringspladsen ikke lavet som aftalt. Derfor meget trafik . men det virker med 
opdelingen.  
Problem med forældre som sætter børn af i svinget overfor kirken 
Vi tager den op med sfo.. 
 

• Børnehus indvielse 28. feb. 14-16 
Indbydelse på vej. Fmd.  for det politiske udvalg kommer l kommer. Om formiddagen bliver 
der et børnearrangement. . Og til den officielle del skal der også være deltagelse af børn – 
i form af optræden. Og med kage og/ el frugt.. 
 

• Økonomi Børnehus og Skole  
Helle orienterede om et underskud på omkr. 170.000 pga sygemeldinger..og forventning 
om tidligere flytning mv.  Der kommer flere penge fra centralt hold. På sigt vil 
underskuddet kunne hentes ind 
 
 
 
Anne orienterede: 
Vi har et underskud på 1,1 mil..Anne  er i dialog med chefen og vi analyser årsagerne. 
Næste møde  i detaljer. 
Sygemeldinger dyre og tunge. Vi får refusion for en del af lønnen men først efter 4 uger.  
Der har været flere sygemeldinger af lang varighed. Det er der stadig. ..  
Fratrædelser medfører også at der skal udbetalet et stort engangsbeløb.  
 
To gange har der været træk til centrale konto. Begge gange i alt 274.000 
 
Vi bruger 97% af budgettet  på løn. Det er højt.  Vi har for mange hoveder Det må vi se på. 
 
Vi ligger lavt ifht pædagogandel i uv. Lærere får mere i løn. Her er der et potentiale 
I ledelsen har vi brug for systematik.for at få det bedste grundlag for beslutninger om 
økonomi.Det er vi gået i gang med 
 
Der er mulighed for at vi kan få et beløb dil dækning af noget af underskuddet. Dette 
begrundet i  at vi har en ny konstallation i ledelsen og brug for en god start. 
 
Vi får hjælp fra forvaltningen i den proces.. 
 
Drøftelse af mulighederne i i videre omfang at have pædagoger mere i uv. 
Per V.Larsen har tilbudt sin tilstedeværelse ved næste møde. Og dialog om økonomi. 
Budget er på næste møde 17/2 og vi inviterer PVL 
 

 
3. Forberedelse til midtvejsvalg: (15 min) 

 



• Genopstiller de 4 som er på valg? 
 Michael genopstiller, Pernille, Stine og Rikke stiller ikke 
op. 
 

• Procedure for midtvejsvalg 
 

Pernille, Stine og Rasmus er tovholdere  på Video, der rammesætter. Om den røde tråd 
fra vuggestue til 9.  
Vi bruger 3 kanaler: Video, opslag på aula og revideret folder: Anne og Lars,. Marianne, 
Ditte, Michael  .står for.”Cafemøde”  
 
Skolens instagram skal også anvendes.  
 
Kontoret undersøger det formelle… 
 
 
 
4. Aula (15 min)  

• Driften af Aula og hjemmeside. Drøftelse med oplæg fra 
Lars (LL) 

Lars orienterede om dagligdagen med aula og om de rettelser og ændringer som løbende 
sker. Iflg. den nu-gældende plan rulles aula ud til institutionerne fra oktober  
 

 
 
 
5. Drøftelse i de to grupper: videre med visioner og principper.  (45 min)     

a. 15 min i grupper. I visionsgruppen har Lars et oplæg på baggrund af sidste 
mødes aftaler. Gruppen kvalificerer det. Principgruppen fortsætter sit 
arbejde. 

b. 15 min fælles i hele bestyrelsesgruppen. Fremlægger og kvalificerer oplæg 
fælles, inden det kommer til medarbejdere og elevråd.  
 
 
Visionsgruppen: 
Lars Js skriv er godt, tak . Nu skal det ud til personalet og kvalificeres. 
..derefter tilbage her. 
22. jan er det på lærermøde. I børnehaven på  førstkommende møde 
 
Tilbage i bestyrelsen til martsmødet 
 
Principgruppen: Efter drøftelse og input er det aftalt at udkast til principperne 
er fordelt således: Ditte Marianne. Forældresamarb 
Anna og  Rikke, samværsregler, klassekasse, lejrskole 
Pernille og  Susanne, Overgange. 
 
Fremsendes til Anne senest fredag i uge 6…inden næste møde og.med 
henblik på drøftelse på mødet.. 



 
 

6. Evt. (5 min)  
 
Anne fortalte om den kommende affaldsordning som RenoDjurs lancerer. Vi skal have en  
Bæredygtighedskoordinator.  
Projektet starter bl.a på skolerne og spiller godt sammen med rettighedsrådets fokus på 
bæredygtighed.  
 
 
7. Rundvisning i Børnehuset (20 min)  
 
 
 
 
 

Næste ordinære møde er d.17.02.2020 
 

Velmødt 
Mh. Anna, Helle og Anne 


