Rosmus Skole – Rosmus Børnehus
Forældrevalgte Børnehus:
Forældrevalgte skole:
Medarbejderrep.
Elevrep.
Ledere

Jesper Kjær-Appelt, Tanja Graabæk
Thomas Aagaard Nielsen, Hans Eriksen Mahler, Jørgen Kejser,
Karin Brøgger (næstformand) og Maiken Petersen (formand)
Birthe Grauballe, Rikke Høholt, Marianne Wilson
Jacob Trolle 9B og Nikolaj T Bruun 9A
Lars Robdrup, Ole Bønke, Birthe Jørgensen

Dagsorden Fællesbestyrelsen
04.05.2017 kl. 19:15-21 på Rosmus Skole

Fraværende/afbud: Tanja, Karin, Marianne
1.
19:15

Bemærkninger til dagsorden

2.
19:15

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 336
Læreransættelser. Vi har ansat Anne Helligsø og Rebecca Plon.
Der var 72 ansøgere til stillingsopslaget. I forbindelse med, at der efterfølgende er en
lærer, der har valgt at opsige sin stilling, vil der blive taget kontakt til en af de øvrige
ansøgere.
Valgarrangement i samarbejde med Distriktsrådet (dato snart på plads).
Det er aftalt, at arrangementet bliver gennemført og der arbejdes pt. på en dato.
Åbning af cykelsti koordineres kommunalt (jf. mails rundsendt). Vi har budt ind på en
fredag kl. 12:30.
Arrangementet bliver sandsynligvis først efter sommerferien.
Stenudsmykning foran skole. Status.
Jesper, Søren, Jørgen og Lars arbejder videre. Mødes snarest
iPads – henvendelse fra forældre
Forældrehenvendelsen blev drøftet – Lars har svaret og der forventes desuden blive
udfærdiget et svar fra politisk side.
Henvendelse fra kontaktforældre
Lars fremlagde kontaktforældrenes henvendelse omkring uenighed i en
forældregruppe – kontaktforældrene inviteres til et møde med skolens ledelse
Tanja har trukket sig fra bestyrelsen pga. tidnød
Udtrædelsen blev taget til efterretning - og det videre forløb blev drøftet. Der vælges
ny repræsentant på forældremøde august

3.
19:45

Dialogmøde skolerne 8. maj
Til mødet er inviteret formænd, leder og en medarbejder rep. Dagsorden:
Gruppesamtaler med udgangspunkt i følgende emner:
• Fælles elevråd
• Røgfri skoletid
• Budget 2018 – drøftelse af de kommende budgetudfordringer
• Øget privatskolefrekvens – hvad betyder det for skolerne
• Kompetenceløft 2017/18
• Forældresamarbejde - drøftelse om, hvordan vi kan invitere endnu flere
forældre til at tage del i skole-hjem-samarbejdet
• Skolernes egne individuelle emner

Drøftelse/forberedelse af mødet:
Maiken, Rikke og Lars deltager. Ovenstående punkter blev gennemgået og især den
stigende tendens til at unge køber og ryger tobak og situationen i Syddjurs omkring
de mange private skoletilbud blev diskuteret.
Bestyrelsen ønsker at drøfte forslaget om, at Team Ejendomme fremover skal
varetage vedligeholdelsen af udearealer og måske pedelfunktionen på de enkelte
institutioner.
4.
20:05

Næste skoleår
Orientering og evt. drøftelser
Lars forklarede om de aktuelle overvejelser i forbindelse med planlægningen af
kommende skoleår. Der er pt. flere forhold, der endnu ikke er helt på plads omkring
klassestørrelser og normering.
Der har i personalegruppen netop været en drøftelse af muligheder og pædagogiske
tiltag i forhold til næste skoleår.
Skoledagens længde og de lokale busafgange blev drøftet.

5.
20:30

Budget Børnehus og Skole (bilag)
Orientering:
Budgettet balancerer – men der er tale om et mindre overskud, som bør anvendes til
nyanskaffelser.

6.
20:45

Mødeplan bestyrelsen skoleåret 2017-18 (bilag)
Kalender vedhæftet.
Forslaget blev vedtaget – der kan komme ændringer i forhold til placeringen af
skolefesten og bestyrelsesmøder deromkring
Når møderne på plads indkalder Lars via outlook

7.
20:50

Brev fra Merete Riisager (bilag)
Til orientering går 0.-3. kl. i skole fra 8:25-14:25.
4.-6. kl. går fra 7:25-14:25 (3 dage) og 8:25-14:25 (2 dage)
7.-9. kl. går fra 7:25-14:25.
I enkelte tilfælde over året laves forlagt undervisning ligesom linjeholdene (aht.
undervisning ude af huset) har nogle længere dage.
Pga. buslinje 351 må mødetid være enten ca. 7:30 eller ca. 8:30
Drøftet.

8.
20:55

Kommende møder mv.
8/6
Emner: redigering af principper, trivselsmåling, skoleforum, gode spørgsmål til
politikerne ifm valgarr (evt. også invitere Peter og Ronni med)
Årets sidste møde starter kl. 17.30.

9.
20:59

Evt.

