
Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus 
 

Anna Thomsen (formand)         Stine B. Jørgensen (næstformand)     
 
Camilla D. Nielsen           Ditte Wind          Pernille S. Toft        
Siri K. Skuldbøl                    Lars G Johansen        Marianne S. Moe   
Michael S. Nicolaisen Lise Møller    Susanne K, Magnusson      
Niels Kristian Jensen Rasmus Buhr-Madsen 
 Lars C. Larsen                 
Anne F Schou  
  

                
Afbud: Henriette, Rikke, Helle, lise 
 
Inviteret: Skolechef Per Viggo Larsen 
 
 
 

Referat fra møde i fællesbestyrelsen mandag d. 17. feb. 2020 17-19.30 
 
        
1.  B- dagsorden 17-17.15. Elev repræsentanter møder først kl. 17.15.  
 
 
 

  
2.  Nyt fra:(20 MIN)  

• Formanden, intet 
 

• Børnehuset Indvielse på fredag d. 28. Anna holder tale på 
vegne af bestyrelsen.  

 
Personalet og børnene er glade for de nye rammer.  

 
Der er indkaldt til møde om byggeriet. Med alle involverede 
for at tydeliggøre nødvendigheden af lydhørhed og god 
kommunikation i hele byggeprocessen. Dette ikke mindst 
aht fremtidige kommunale byggeprocesser. 
 

• Skolen  Unicef kommer på besøg for at se hvordan det går 
med at være rettighedsskole Unicef’ repræsentant skal 
møde rettighedsrådet, besøge nogle klasser for at se og 
høre om klassechartre og så skal han også mødes med 
ledelsen 
Vinterferien og vore måde at afvikle den på, har igen 
påkaldt sig interesse fra medierne. Denne gang var det  
DR Østjylland , som talte med Anne 
 



Fravær ud over en uges ferie er ved at være et issue. 
 
Anne gennemgik de nye regler for fravær . De 10 og de 
15 % Og om vores praksis.  Emnet har stort fokus. 
 
12. maj 1630 – 1830 er der dialogmøde med det politiske 
udvalg. 
 
Børnehuset: 
 
Der er centralt  indgået aftale om mere pædagogik 
personale i daginstitutionerne. Og afsat midler hertil som 
skal udmøntes i personale.  Syddjurs’ andel er 3,3 mil  
 
Vi skal have midtvejsvalg. Anne og Anna har lavet en 
køreplan.. uddelt.. 
 
Anne står for orienteringsmødet 
Michael, Marianne og Ditte står for cafemødet. 
 
 
 

• Elevrådet: Rasmus fortæller at der er møde i denne uge 
 

• 8544: Siri laver en foromtale af bestyrelsesvalget. 
      
 
          
2. Orientering: (15 min) 

• Det brede fællesskab og pengene følger eleven v. Anne 
 
Anne fortalte om ordningen som nu er vedtaget. Med afsæt i lærings og trivselspolitikken 
Lærings og trivselspolitikken vedlægges referatet. 
Der kommer en bekendtgørelse for mellemformer for støtte.  
 
Der er en 4 –årig overgangsordning  
Vi kommer derefter til at betale 300.000,- ved visitation til Pindstrup. 
 
Øget forventning om fleksible hold,  
.. Og hele tiden med udgangspunkt i at lave det bedste tilbud for hvert enkelt barn. 
 
 
3. Eventuelt: (5 min) 
 
 

 
 

3. Budgetaflevering 2019 og budget 2020 kl. (40 min) 



Per Viggo deltager fra kl. 18. Mulighed for spørgsmål til ham efter ledelsens fremlæggelse.  
 
 
Budgetafslutning 19 og budget 20 omdelt og er også tilsendt forud for mødet. 
Anne gennemgik: 
 
Børnehuset tager et lille underskud med ind i 20 
Sfo’en har  overskud på  53000,-  
 
Vi følger budgettet tæt. Og laver opfølgning.. 
 
SFO er garderet med en medhj. 20 timer? 
 
Skolen 
2020 – bæredygtighed er nøgleord.  
 
 
Det forventes at vi i år kan og skal  spare en lille million på løn...  
På drift håber vi at spare 70.000,-  
 
Balance er vigtig.. 
Vi tror på at det lykkes.. Tæt samarbejde med trio, tr, amr.  
 
 
Bestyrelsen bifalder oplægget. 
 
 
4. Ansættelse af ny skoleleder. (45 min)  

• Proces ved Per Viggo Larsen- Anne forlader mødet.  
 
Per uddelte oplæg og gennemgik  tidsplan 
 
Vi skal skrive profil på næste bestyrelsesmøde 
 
 
Det vil være rigtig godt at være i mål med visionsarbejdet så det ( dele heraf)  kan indgå i 
opslag og proces 
 
Input til opslag  
 

- HR afd. Laver fokusgruppeinterview med personalet  
-  

Der skal være bestyrelsesmøde 15. april (ugen efter påske) 
 
 
 

Næste ordinære møde er d.12.03.2020 
 


