Fællesbestyrelsen – Mørke Skole og Børnehus

Anna Thomsen (formand)
Ditte Wind
Siri K. Skuldbøl
Michael S. Nicolaisen
Niels Kristian Jensen
Sebastian R. Højer
Anne Fuglsang Schou

Stine B. Jørgensen (næstformand)
Pernille S. Toft
Lars G Johansen
Lise Møller
Rasmus Buhr-Madsen
Lars C. Larsen

Helle T Madsen

AFBUD:
Camilla, Marianne, Rikke Nordmann, Henriette,
Dagsorden til møde i Fællesbestyrelsen Mandag d.15. juni 2020 kl. 17 – 18.30 i Salonen.

1. Kort nyt, siden sidst:
▪

Formanden Anna og Anne har haft møde med den nye Emilie – nyt medlem og Marianne –
suppleant

▪

Samtaler skoleleder..

▪

Møde med best. d 24. Anna indkalder. Vi kender endnu ikke tidspunkt

▪

Elevråd: Ikke meget nyt… håber det bliver muligt at slutte af ordentligt af…

▪

Børnehus. Nye børn, 8 stk starter 1.aug . De fordeler sig på alle børnehusets afdelinger…
o Sommerferiepasning: Børnehuset passer børn for Hornslet og Ådaen l i
sommerferien…i alt blandes børn fra 6 forsk. enheder, men det er ok jnf
sundhedsteamet…
o Fortsat ikke muligt med ud –af- huset- arrangementer – f. eks invitationer til
fødselsdag hjemme hos det enkelte barn..

▪

Skole og SFO

▪

Rengøring skæres meget… meget 30 timer ud af 111 timer..Der er ikke kommet en officel
meddelelse om dette. Endnu

o Nyt vedr. Genåbning herunder arrangementer i klasser og hvad tager vi med fra Covid
19 kort.
o Ingen klassearr, i skoleregi..
o Afholdelse af dimission bliver d. 25. juni. Vi skal være udenfor…Anna deltager for
bestyrelsen
o Sidste skoledag 9. klasse 25. juni og for alle elever 26. juni.
▪

Det bliver festligt, på trods…

Rasmus fortalte om dagens program som 9. klasse har sammensat:
▪

Morgenmad, livestream af sang og flaghejsning…underholdn i klassen, rundbold.med
personalet. med indmarch. Der bliver uddelt karameller..
o 1 års byggegennemgang østfløjen

▪

Der var en lang, lang liste med fejl og mangler….

▪

Vi får opsat gardiner…

▪

Der mangler ventilation i indsk.. især, men også ovenpå..

▪

Co2 indholdet alt for højt…
o ”Mød os i Mørket” aflyst
Vi har endnu ikke set eller hørt hvad vi får af økonomisk kompensation i forb.m
corona…
Men vi får det ikke dækket ….helt
Sfo – flere udmeldelser … Corona er hård ved sfo og den mådet det er muligt at
drive sfo på

▪

8544, hvem skriver og om hvad? Intet blad i juli og august. Næste deadline 20. aug.

2. Tilbagemelding fra dialogmødet d. 9. juni v. Stine og Anne:
▪

Vedr. genåbning af budget 2020 ikke meget at berette. Der blev fremført kritik af skolernes
muligheder for at navigere når forudsætningerne forandres undervejs..
Forventning fra forvaltning om ro på budgettet.

▪

Covid 19

3. Børnehusets kostordning

▪

Er vi klædt godt nok på til at tage beslutningen eller skal der afstemning ud til forældrene?
Obs deadline forvaltning 22. juni.
Vi må gerne lave et lokalt tilbud selv om vi siger nej til den kommunale ordning.
Vi dømmer ikke en kostordning ude.
Tak men nej tak,
… Anna skriver til Kenneth i forvaltningen… cc til Helle.

4. Visionsproces:
▪

Status på processen
Lærerne, elevrådet og børnehuset, sfo har drøftet det…
Der er noget på skrift.
Anna foreslår at det skrevne tilgår visionsgruppen. Bestyrelsen nikker. Lars J er
ankermand..i forh t gruppen. Anne fremsender det, vi har indsamlet.

▪

Kort opsamling og forslag til hvordan vi kommer videre

5. Børnehuset, inddragelse af forældreråd fremadrettet.
Helle:
Forældre spørger til deres rolle og deres muligheder… rammer?
Hvordan gøres de operative..
Drøftelse af ideer om og af hvad forældreråd er og kan. ..Rådet er ikke virksomt..
Hvem indkalder, hvad kan man tage op, arbejde med…
Helle tager initiativ til møde for og med børnehusets fr, til drøftelse af muligheder og ideer…

Husk i efteråret at invitere til arr for forældreråd..arrangementet kan annonceres på
forældrerådsmødet i aug – sept—
6. Næste års møder
Kalenderen…

Anna og Anne laver datoer.. ud fra årshjul..

Det er til overvejelse om nogle af møderne kan være virtuelle…

7. Tak for i år.
▪

Tak for indsatsen til afgående repræsentanter

Tak til de afgående…
.. og tak til de, som fortsætter…
8. Evt.

