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
03.05.2018 kl. 19-21 i Børnehuset
Fraværende/afbud: Trine,
1.
19:00

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 330
Nyt om bygningsdrift/rengøring. I forhold til bygningsdrift redegjorde Lars for den
aktuelle situation. Der er indkaldt til et orienterende møde på mandag.
Rock i Rusk. Generalforsamling torsdag 28/6.
Rock i Rusk har forløbet virkelig godt, og en del af overskuddet vil gå til et lydanlæg,
der købes i samarbejde med skolen.
Trivselsmåling gennemføres i alle klasser i maj
Forsøg med nedsat pris i skolebod fortsætter i maj.
Skoleforum 12/6 kl. 16:30-18:30.
Landsbyklynge møde 14/6 kl. 17:30

2.
19:10

Valgmøde bestyrelsesvalg forældre til børn på skolen
Valgbestyrelse (Maiken og Lars)
Tidsplan:
Uge 11-14 Valglister fremlægges. Sidste frist for at komme på er fredag 6/4.
Uge 16. Valgmøde 12. april
Uge 18. 1. maj. Sidste frist for at opstille.
Uge 19-21 Evt. valg.
Uge 22. 1. juni valgresultat indberettes til skoleafdelingen.
Uge 24. 11. juni. Klagefrist for indsigelse.
Uge 25-26. Konstitueringsmøde ny bestyrelse
Uge 31. 1. august. Ny bestyrelse tiltræder
Uge 36. 5. september kl. 17-20. Kursus for nye bestyrelser
Vi har pt. 6 kandidater. Møde afholdt d.d.
Orientering.
Der har været afholdt valgmøde til bestyrelsen – der er 6 kandidater og der skal
således afholdes valg. Der kommer stemmesedler med eleverne hjem den 14. maj –
stemmeoptælling den 24. maj. Stiftende møde i den nye bestyrelse den 7. juni.

3.
19:20

Trafikpolitik
Orientering og drøftelse
Der er endnu ikke kommet nyt fra Politiet og Veje og Trafik i forhold til det fremsendte
forslag til en løsning på busholdepladsen

4.
19:40

Planlægning næste skoleår
Orientering bl.a.
En ugentlig tema-/fordybelsesdag på alle klassetrin.
Linjer – valgfag.
Det ser ud til at JEU og idræt fortsætter uændret, ligesom der er stor tilslutning til
English Pro. Omkring musik arbejder der på et tilbud indeholdende samarbejde med
Ungdomsskolen og Norddjurs i form af en turne med bus rundt i landet for flere
bands.

Læringsguider:
Der er afsat et beløb til ansættelse af 3 læringsguider i kommunalt regi.
Der vil blive tale om forløb for elever fra 6.-8. klasse. Vægten vil blive på coaching til
eleverne.
UU og uddannelsesparathed:
UU kommer ned i 7. klasse og vil nu kunne vejlede alle elever. Der vil blive tale om
længere forløb til alle 7. klasser og med vægt på inddragelse af forældre.
Erhvervspraktik forløb genindføres igen i 8. kl.
5.
20:00

Ansøgning kortere skoledag (bilag)
På udvalgsmøde den 10. april 2018 behandlede FI-udvalget en sag angående kommunens
procedure for at give dispensation til kortere skoledage. Ansøgningsproceduren er som
tidligere, at der søges om dispensation ved skolechefen.
Den fulde sagsfremstilling kan ses her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-familie-oginstitutioner-fi-10-04-2018.
Lovgivning
Dispensationerne kan gives med henvisning til Folkeskolelovens § 16b. Paragraffen siger, at
der kan gives tilladelse til, at nogle understøttende undervisningstimer omdannes til
”yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af
ekstra personale i klassen”. Endvidere står der i paragraffen, at der kun i ”helt særlige
tilfælde” skal gives dispensation på 4.-9. klassetrin.
Ansøgninger fremadrettet
Når der søges om dispensation til at afkorte skoledagen i det kommende skoleår, bedes I
derfor være særligt bevidste om lovteksten. Det betyder, at:
• Der skal ansøges pr. klasse med saglige argumenter for, at netop denne klasse vil
kunne drage fordel af at omdanne nogle timer til ekstra personale i klassen.
• Hvis der søges om dispensation for en klasse på 4.-9. klassetrin, at I skal være
opmærksomme på, at der kun kan gives dispensation i helt særlige tilfælde. Her skal
altså argumenteres for, at der er et særligt behov for yderligere faglig støtte og
undervisningsdifferentiering for den pågældende klasse.
• Der først kan søges om dispensation efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.
Ansøgningerne for det kommende skoleår skal sendes til Marie Kiil (makb@syddjurs.dk)
senest den 25. maj.

Vores ansøgning fra indeværende år og evaluering vedhæftet.
Drøftelse og beslutning:
Drøftelse på baggrund af indsendte forslag fra klasseteam.
Der er et udtalt ønske i bestyrelsen om, at der ansøges om kortere skoledag fra 4-6.
klassetrin – men også at der ansøges for klasserne på 7.-9. klasse.
Der har kun været positive tilbagemeldinger fra forsøget.
Der udsendes udkast til skrivelse, som bestyrelsen kvalificerer og godkender,
hvorefter det fremsendes.
6.
20:25

Frokostordning Børnehuset (bilag)
Syddjurs Kommune etablerer pr 0109 2018 en frokostordning medmindre
bestyrelsen fravælger (a). Ordningen finansieres af forældrene med maks. Kr. 450
om måneden (b).
Bestyrelsen kan også vælge en forældrearrangeret frokostordning med en maks. pris
på 600 kr. måned (c).
Drøftelse og beslutning mellem a, b eller c:
Det besluttes at ordningen fravælges.

7.
20:50

Kommende møder mv.
Torsdage kl. 19-21 7/6.
Særlige ønsker til indhold mv på denne bestyrelses sidste møde?
Det besluttes at undersøge om Hoed Kro kan huse os (alternativt levere forplejning)
til sidste møde. Vi starter kl. 18:15 og spiser efterfølgende. Hans kontakter kro.
Ny bestyrelse mødes 17:15-18 mhp konstituering og mødeaftaler.
Skoleforum 12/6 kl. 16:30-18:30.

Emner: overlevering ny bestyrelse, VIVEs evaluering af inklusion og tildelingsmodel
8.
20:59

Evt.
Jørgen er blevet kontaktet af en forælder omkring hajtænderne på cykelstien ved
Rosmus Bygade. Der er ubetinget vigepligt for cykellisterne, men hajtænderne er
placeret, hvor cyklerne pga. terrænet er i relativ høj fart, hvilket kan give farlige
situationer for især mindre børn.
Der rettes henvendelse fra skolen til Veje og Trafik om forholdet.

