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, Kim Jespersen, Birthe Jørgensen

Dagsorden Fællesbestyrelsen
27.10.2016 kl. 19-21 på Rosmus Skole
Fraværende/afbud: Kim, Birthe, Jesper, Hans
1.
19:00

Bemærkninger til dagsorden
Velkommen til Tanja.
Præsentation

2.
19:10

Sidste nyt/orientering
Orientering om et opslag på forældre-Facebook-siden
Elevtal pt. 320 (budgetteret med 309)
Ambassadører for tilflytning. Maiken har ide til hjemmeside for området. Lars
kontakter distriktsrådet mhp. at høre om de er interesserede i at tænke videre.
Ledelsessituationen. Orientering
Skoleforum 5/12 kl. 16-17:30
Dialogmøde skoler 5/12 17:30-19
Dialogmøde dagtilbud 7/11 17:30-19:30. Tanja og BJ/LR deltager.
Aftale på vej med Susanne Krogstrup om hjælp/rådgivning ifm. kommunikation mv.
Maiken vil gerne gå ind og lave sparring i fht. design af skolens og børnehusets
hjemmeside.
Budget 2017 Syddjurs vedtaget (hovedpunkter er bevarelse af TSFO og udskydelse
af besparelse/ændringer på klubområdet)
Elevrådet indkaldes til møder når relevant.

3.
19:30

Forældremøder
Opsamling i forlængelse af sidst, samt evt. punkter fra seneste møder.
Opsamling fra forældremøderne (fra mødet i september):
Generelt har forældrene været tilfredse med den kommende cykelsti, og ingen kritik
over for at man selv skal betale buskort fremover (hvis man kommer fra Balle).
Der er fra 1.årg. et ønske om at få opstillet et køleskab. Diskussion af argumenterne
for at skolen ikke anbefaler opsætning af et køleskab. Der blev stillet spørgsmål til
brug af og regler for ipad i uv.
Der blev fundet nogle personer i børnehuset til at være introforældre. På
skoleområdet er der usikkerhed, om der er nogen klasser, hvor initiativet er blevet
aktiveret.
Nogle har nævnt, at der af og til problemer med, at bus nr. 351 slet ikke kommer. Det
er dog uklart, hvilke dage/tidspunkter, det drejer sig om. Forældre kan selv henvende
sig til Midttrafik eller sige til skole/bestyrelse.
Der er nogle gange for lidt af den varme mad i boden. Der er dog altid mad at få, så
ingen skal være sultne. Elevrådet sætter boden på dagsorden snarest.
Drøftelse og beslutning om evt. tiltag.
Lars sender en besked til 1. årg. om skolens begrundelser for ikke at stille køleskab
op.
Introforældre. Der har været et forholdsvis lavt engagement i fht. at være
ambassadører for nye forældre i klassen. Vi er usikre på, i hvor høj grad initiativet er

blevet brugt. Vi reviderer skrivelsen til forældrene, så den har nogle lidt blødere
formuleringer, og holder ellers fast i konceptet.

4.
20:10

Skolestart 2017
Orientering om datoer mv. Indskrivning allerede fra d. 15. dec.
Drøftelse om ideer etc. Vi fastholder et åbent-hus-arrangement for kommende
skolestartere og deres forældre af uformel karakter af en times varighed. D. 15. marts
er det egentlige infomøde.
Diskussion af hvordan vi kan øge informationen om skolen og skolestart. Forslag om
at lade nogle forældre være ambassadører for de nye forældre.
Artikel/pressemeddelelse i Adresseavisen eller lignende.

5.
20:25

Orientering om budget 2017 skole og børnehus
Vi har fået udmelding vedr. tildeling pr. barn (sidste års tildeling i parentes):
Vuggestue 120.000 (95.600)
Børnehave 60.000 (47.800)
Skole 67.210 (65.450)
I Børnehuset er lederløn fremover inkl. i beløbet. Der er seneste år også givet ekstra
til flere pædagoger (ca. 100.000) – disse penge er også indeholdt fremover.
I skolen indeholdes fremadrettet udgifter til udskiftning af iPads (primo 2017).
Det er pt. ikke afklaret, hvordan udgifter til kompetenceudvikling dækkes i næste
skoleår.

6.
20:35

Cykelsti
Status på arbejdet, planer for området foran skolen og begyndende drøftelse af
indvielse
Det er ikke lykkedes at få dialog ift. arbejdet på frontområdet ved Bispemosevej.
Hvordan kommer vi videre med det? Måske løser det sig selv, fordi "hellen" er ryddet.
Jesper har haft kontakt til Søren Larsen, stenhugger, som evt. vil lave noget
udsmykning i frontområdet.
Indvielse. Ide kunne være at lave noget lignende som ved indvielse af nye motorveje.
Det går vi videre med.

7.
20:50

Kommende møder mv.
Aftaler om mødet den 1/12. Spisning, mødestart kl. 17. Der bliver lidt lækkert at
spise ca. kl. 19.
19/1, 9/2 (skolefest), 2/3, 1/4 (Rock i Rusk), 6/4, 4/5, 8/6
Emner: redigering af principper, styrket udskoling, hjemmeside/branding,
pædagogiske dage Børnehus på 2 fredage,
Andre datoer:
Dialogmøder med F&I: Dagtilbud 7/11 17:30-19:30 og Skole 5/12 17:30-19:30

8.
20:55

Evt.
Personalet i Børnehuset forespørger, om de fremover kan afholde deres to årlige
pædagogiske arrangementer på fredage, sådan at børnene holder fri i videst muligt
omfang. Børn, der ikke kan holde fri, kan passes af vikarer.

