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
01.03.2018 kl. 19-21 på Rosmus Skole
Fraværende/afbud: Jørgen, Birthe J, Thomas
Velkommen til gæster (inviterede mulige kandidater til kommende bestyrelse):
Robert, Lars, Mette, Pernille,
1.
19:02

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 331
Landsbyklynge info.
Borgerundersøgelse udsendes i uge 11. Bofælleskabspulje. 1 af 4 udvalgte i et
ungeinvolveringsprojekt omkring unge mellem16 og 25 år.
Næste møde bliver et dialogmøde.
Ny formand for F & I udvalget Kirstine Bille besøgte skole og børnehus i sidste uge.
I foråret bliver der lavet en gennemgående evaluering af tildelingsmodellen.
Trafikpolitik. Vi mangler tilbagemelding fra Syddjurs Kommune
Teaterfestival i april. 11 forestillinger her i uge 16.
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

2.
19:15

3.
19:45

Intro til arbejdet i Fællesbestyrelsen.
Kort fælles intro. Derefter opdeling i små grupper.
Karin og Maiken fortalte om opgaverne i bestyrelsen. Det har været en god oplevelse
at være fælles om arbejdet – f.eks. har formandsposten været delt. Derudover blev
bestyrelsens muligheder og indflydelse i det politiske system drøftet. Det er en
overkommelig arbejdsbyrde at være i bestyrelsen og der er rigtig gode muligheder for
også politisk indflydelse og for at beskæftige sig med de områder den enkelte
brænder for.
Bestyrelsesvalg 2018
Drøftelse og beslutning.
Valgbestyrelse (f.eks. skolens leder og nuværende bestyrelsesformand)
Tidsplan f.eks. (jf. tidligere udsendte mail fra Syddjurs Kommune):
Uge 11-14 Valglister fremlægges. Sidste frist for at komme på er fredag 6/4.
Uge 16. Valgmøde(16.-20. april).
Uge 18. 2. 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
Lars gennemgik procedurerne og fortalte om valgbestyrelsens rolle, valglister,
indholdet af et valgmøde etc.
Valgmødet bliver afholdt den 12/4 med efterfølgende bestyrelsesmøde

4.
20:05

Skolefest torsdag 15/3 kl. 17-20
Skolefesten holdes i år som afslutning på minibyprojekt (Rosville).
Hvordan ønsker bestyrelsen at deltage/være synlige?
Drøftelse:
Hvordan skabes der interesse – mulige kandidater. Det skal være et hyggeligt,
uforpligtende og indbydende miljø.

5.
20:20

Evaluering kortere skoledag (bilag)
4.-6. kl. har i perioden fra efterårsferie til påske haft 3 understøttende timer færre om
ugen. Til gengæld har der været ekstra voksne i et tilsvarende antal timer.
Der ønskes nu en evaluering fra de skoler, der har fået dispensation til kortere
skoledag. Denne skal behandles i F & I udvalget.
Drøftelse:
Hovedlinjerne i de indkomne besvarelser blev diskuteret. Det indkomne materiale
indsendes til F&I udvalget. Lars sammenskriver de indkomne kommentarer.
På mødet var der positive erfaringer med forsøgsordningen. Stor tilfredshed med at
møde lidt senere – og dermed på samme tidspunkt hele ugen – en lettelse i
dagligdagen for mange. Det generelle indtryk er, at eleverne ikke har manglet
lektionerne.
De mange tilbagemeldinger har vist, at det er et område der har bevågenhed og
interesse fra forældresiden.

6.
20:35

Bygningsdrift
Central organisering af ejendomsservice forventes fuldt implementeret fra 1/1 2019.
Rammer og vilkår på plads inden sommer. Efterår bliver ”øvebane”.
Vores serviceleder går på pension den 31/3.
Det er endnu uvist, hvordan rengøringsområdet vil indgå.
Orientering om praktiske og økonomiske udfordringer. F.eks.
Service fra 1/4 og resten af året, åbne/lukke, økonomi
Lars orienterede om den aktuelle status og de mulige konsekvenser for vores skole.

7.
20:45

Rock i Rusk lørdag 7/4
Drøftelse af bestyrelsens deltagelse. Herunder bl.a.
Madam Blå, Alumne(i klubben) og salg af pandekager, kage-kaffe, pølser
Rock i Rusk bliver nu arrangeret af en frivillig forening. Det er et arrangement, som er
vigtigt for skolen og hele lokalområdet. Et af de nye tiltag bliver et mødested for
gamle/tidligere elever.
Karin fortalte om bestyrelsens erfaringer fra de tidligere år.

8.
20:58

Kommende møder mv.
Torsdage kl. 19-21 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, Rock i Rusk, frokostordning dagtilbud

9.
20:59

Evt.
Hans foreslog, at der kun være bevågenhed i forhold til stoffer og information fra SSP
som optakt til afviklingen af Rock i Rusk
Karin har fået henvendelse omkring en ansøgningsmulighed med henblik på at
udbygge cykel- og natursti i forhold til udbygning af sikre trafikale forhold i hel

området

