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

Jesper Kjær-Appelt og Tine Schmidt-Pedersen
Thomas Aagaard Nielsen, Hans Eriksen Mahler, Jørgen Kejser,
Karin Brøgger (næstformand) og Maiken Petersen (formand)
Birthe Grauballe, Mathilde Hedegaard, Marianne Wilson
Laura 9x1 og Viktoria 8a
Lars Robdrup, Ole Bønke, Birthe Jørgensen

Dagsorden Fællesbestyrelsen
25.01.2018 kl. 19-21 på Rosmus Skole
Fraværende/afbud: Birthe
2.
19:02

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 331 pr. 1/2. En del børn har flyttet bopæl.
Indskrivning skolestart 2018. Pt 17 børn (4 fået skoleudsættelse). Heraf 9 ”egne”, 6
fra Norddjurs og 2 fra Ebeltoft. Vi afgiver 1 til Ebeltoft.
Landsbyklynge info.
Der var arrangeret møde med fællesspisning den 24/1 – flot arrangement med ca. 70
deltagere. Bruger undersøgelse i DGI regi udsendes i marts. Vigtig at svarprocenten
bliver høj.
Rock i Rusk info
Der har netop været møde i bestyrelsen. Der er udarbejdet opslag til intra og den
oprettede Facebook gruppe. Mange nye tiltag – bl.a. omkring mødested for
tidligere/”gamle” elever. Frivillige hjælpere til dagene er velkomne.
Personale:
Conny (lærer) ansat tidsbegrænset frem til sommer i stedet for Sophie.
Annelise (lærer) ansat ca. halv tid som støtte for elever og delvist barselsvikar.
Tina barsel fra vinterferien. Dækkes primært internt og Annelise.
Mats (pædagog) ansat tidsbegrænset frem til sommer (Lines barsel)
Dialogmøde skoler med F&I den 10/4 kl. 16:30-18:30
Skoleforum 12/6 kl. 16:30-18:30.
Skole & Børnehus fælles pædagogisk weekend 2/2

3.
19:25

Trafikpolitik (bilag)
Drøftelse og endelig beslutning
Efter møde med Peter Sandell fra Veje og Trafik er der justeret i politikken.
Bestyrelsens tilføjelser blev drøftet og noteret – planerne omkring afsætningsbås ved
busholdepladsen skal endelig godkendes af politi og Midttrafik.

4.
19:45

Trivselsdag 1. februar
Det praktiske ift. Børnehus og skole (udlevering, foto etc.)
Strukturen på morgenen og de praktiske opgaver for bestyrelsen blev drøftet –
uddeling af boller, flyers mm. Forventet tidsrum kl. 06.30-08.30

5.
20:00

Budget 2018 skole & børnehus
Børnehus. Børnetal i vuggestue forventes væsentligt højere. Vi forventer nu 18,8
barn i årligt gennemsnit. Det betyder godt ½ mio. mere.
2 fra børnehuset købes ind til TSFO.
Med disse ændringer forventes at budget at balancere.
Lars redegjorde for den aktuelle situation. Det ser positivt ud.
Skole.
40 elever udskrives fra 9. kl. og 17 kommer ind i 0. kl. De manglende 23 elever
svarer til ca. 1½ mio. Vi er fortsat ved at finkæmme/justere budget ift. at få det til at
hænge bedst muligt sammen.
4 fastansatte på barsel helt eller delvist næste skoleår.
Ressourcer bygningsdrift er ukendte. Vi planlægger efter, at det beløb der fratages

os passer med gennemsnitlig udgift.
Vedligehold af udendørs arealer er allerede nu overtaget centralt (- 150.000 kr.).
Vi har to elever, der trækkes penge fra til specialskole (- 300.000 kr.).
Lars fortalte om den aktuelle situation og de forventede konsekvenser. Punktet
genoptages på næste bestyrelsesmøde.
6.
20:25

Ny bestyrelse – hvordan skaffer vi kandidater?
Drøftelse og beslutning om tiltag
Der kommer flere arrangementer i løbet af foråret, hvor det vil være muligt at komme
i dialog med interesserede kandidater (bl.a. skolefest, Rock i Rusk).
Interesserede kandidater kan inviteres med til næste møde den 1/3.

7.
20:50

Branding – kommunikation (bilag)
Orientering og drøftelse
Der arbejdes på flere tiltag – herunder en revideret hjemmeside.

8.
20:58

Kommende møder mv.
Torsdage kl. 19-21 1/3, 12/4, 3/5, 7/6
Skolefest torsdag 15/3 kl. 17-20
Rock i Rusk 7/4
Dialogmøde skoler med F&I den 10/4 kl. 16:30-18:30
Skoleforum 12/6 kl. 16:30-18:30.
Emner: overlevering ny bestyrelse, kortere skoledag – evaluering, Rock i Rusk,
budget skole, kandidater til bestyrelsen (evt. med på mødet 1/3)

9.
20:59

Evt.
Den aktuelle landsdækkende sag om elevers deling af intime fotos blev drøftet i
forhold til yderlige tiltag i undervisningen.
Trafikinformatøren - der lige har besøgt 8. årgang -efterlod et særdeles stærk indtryk
hos mange af eleverne. Flot arrangement
Kontakt til lokalbussen ift. at overholde køreplanen.

