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
06.04.2017 kl. 19-21 på Rosmus Skole

Fraværende/afbud: Jesper, Tanja, elevrepræsentanterne
1.
19:00

Bemærkninger til dagsorden

2.
19:00

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 331
Stillingsoplag lærer. Samtaler den 26/4. Karin deltager.
Helle Røge (SF) på besøg 28/4.Helle er rep- i FI udvalget og har ønsket af besøge
skole og Børnehus.
Skolestart 3/4 og forældrekursus. Planer om forældrecafeer i efteråret.
Aftale om et stk. gæstedagplejeplads indgået
Aftalen er foreløbig gældende for ½ år. Der er på forhånd betalt for 1 barn/dagligt. 2
børn kommer i næste uge.
Landsbyklynge ansøgning
Ansøgningen er videresendt fra Plan og Kultur. Der et pt. 2 ansøgninger sendt videre
fra Syddjurs til Real Dania. Der kommer svar inden sommerferien.
Deltagelse i Hop-in i samarbejde med Business Århus for 7. kl.
4 skoler fra Syddjurs er med i projektet fra næste skoleår. Det bliver i tæt samarbejde
med erhvervslivet – der skal arbejdes med en problemstilling i fællesskab med en
virksomhed, som eleverne fra kommende 7. årgang skal komme med et
løsningsforslag til. Det bliver omkostningsfrit for eleverne at deltage.
Camp for 7. kl. sammen med ungdomsskolen, UU og ungdomsudd. Den 18-19/5
Campen foregår i samarbejde med Ebeltoft Skole.
Planlægningsmøde skoleforum
Maiken fortalte, at hun opfordrede til at slå et slag for forskelligheden i kommunen –
der skal måske arbejdes med et brandingsforslag omkring de enkelte institutioner.
Der blev også efterspurgt en status omkring kommunens håndtering af to-sprogs
problematikken.
Samarbejdsmøde sundhedsplejen Syddjurs mhp. tidlig forebyggende indsats
Samarbejdsmøde med familieafdelingen Norddjurs.
Samarbejdet bør opkvalificeres – det ser ud til, at der er en positiv holdning til at
indgå i dette.
Pædagogisk tilsyn Børnehuset møde 19/6 9-11:30 (1 rep. fra bestyrelse)
Der er tale om et besøg af ekstern psykolog/antropolog bestilt af kommunen. Der
bliver efterfølgende et møde med rep. fra fællesbestyrelsen og ledelsen. På forhånd
er der udsendt spørgeskema som skal udfyldes inden besøget.
Samarbejde med biblioteket om bogbus en eftermiddag ved Børnehuset. Styrke
sprog og læsning.
Der er lavet aftale med bibliotekets nye leder om et introbesøg fra 15.00 – 17.00.
Messe onsdag 31/5 ”Åben skole” Rønde Idrætscenter kl. 13-16 (også bestyrelse)
Der opfordres til at bestyrelsen deltager – der er samme eftermiddag pædagogisk
rådsmøde for personalet. Messen har stor politisk bevågenhed. De forløb/projekter
skolen ønsker at deltage i får støtte i form af gratis transport.

3.
19:30

Debataften på Rosmus Skole sammen med Distriktsrådet
F.eks. noget alá Højlunds Forsamlingshus, hvor der bl.a. kan spørges ind til de
forskellige partiers visioner og tanker om Rosmus Skoles fremtid (lokation,

overbygning, etc.)
Drøftelse:
Der har tidligere været afholdt lignende debatter ifm. valg med stor opbakning. Der er
allerede fremskaffet en ordstyrer/vært. – det blev aftalt, at der skal afholdes et
arrangement i samarbejde med distriktsrådet – sandsynligvis sidst i oktober – uge
41/torsdag. Lars arbejder videre med planlægningen.
4.
19:40

Rock i Rusk
Evaluering og drøftelse af næste år.
Pandekage bagning og bestyrelsens kaffebod – Madam Blå, gav et pænt oveskud.
Der var knap så mange besøgende som sidste år. Stor tilfredshed generelt til
arrangementet og stor ros til LIGA og deres kontakt til de besøgende.

5.
19:50

Cykelsti
Drøftelse og beslutning
Indvielse
Torsdag 11/5 (inden St. Bededag) kl. 12:30.
Eleverne sendes afsted i 3 hold efter alder. Der etableres et par vandposter
undervejs. Eleverne når så langt de kan.
Voksne ved kryds og med jævne mellemrum langs stien.
Det blev besluttet, at der arrangeres en indvielse i skoletiden en fredag. Gerne et
åbent arrangement og med deltagelse af Veje og Trafik/relevant politiker. LR/OB
arbejder videre med planlægning.
Forskønnelse af området
Udsmykning sten (Jesper)
Et udvalg (Jesper og Søren) finder en dato for at komme ud og besigtige egnede
sten
Kæmpe sten – store sten (Jørgen)
Det blev drøftet, hvorvidt arbejdet med den store sten er pengene værd – der er ikke
garanti for stenens kvalitet/udseende i forhold til formålet.
Projektet kan måske blive aktuelt i forhold til Landsbyklyngen.

6.
20:10

Næste skoleår
Orientering.
Timefordeling som i år (dog drøftes praktiske- og kreative fag på 7. årgang)
I år har det været lidt vanskeligt at engagere 7. årgang – men da deres uge er meget
boglig er der fortsat ønske om at fastholde de praktiske- kreative fag. Madkundskab
er f.eks. set i andre kommuner at indgå som et projekt i forhold til at kreere en
middag/arrangement til det lokale plejehjem.
Linjer ikke helt på plads.
Drøftelse.
Engelsk i 1. kl.? Vores erfaringer med først at starte i 2. kl. er gode. Vi vil gerne
fortsætte fremover
I forhold til erfaringerne indtil nu blev det besluttet, at fortsætte projektet. Der er
mange ting andre tingfor skolestarterne at forholde sig til – samtidig giver det lærerne
et bedre fundament for at have et godt kendskab til eleverne. Der er ingen evidens
for at en meget tidlig sprogstart har en effekt længere op i skoleforløbet. Det er i
højere grad tidsressourcen der er afgørende.

7.
20:25

Lærings- og trivselspolitik Syddjurs Kommune (bilag)
Netop vedtaget. Drøftelse af hvilke spor det skal sætte hos os.
Inklusionsopgaven blev drøftet. Det er vigtigt, at der er de fornødne ressourcer til at
løse opgaven. Samtidig er der også et etisk/pædagogisk hensyn, der skal være

opmærksomhed på i forhold til både de inkluderede børn og det inkluderende
fællesskab
Kommende brugerundersøgelse for forældrene vil blive anvendt i denne
sammenhæng, da der vil komme et særligt tillæg omhandlende inklusion.
Der kan være en bekymring for hvor ansvaret skal placeres i forhold til evt. ikke at
kunne nå de opstillede effektmål. Er det personale – institution eller forvaltning/det
politiske niveau.
Aktuelt er der en tendens til, at skolerne i højere grad inkluderer elever med særlige
behov. Der bliver i hele kommunen sendt færre elever på Pindstrup Skole – ligesom
der ikke i særlig stor udstrækning visiteres elever ud af kommunen til andre tilbud –
f.eks. Djurslandsskolen.
8.
20:55

Kommende møder mv.
4/5, 8/6
Mødet 4/5 rykkes til 19:15-21:15 (pga. andet møde)
Emner: redigering af principper, trivselsmåling, skoleforum,

9.
20:59

Evt.

