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
02.03.2017 kl. 19-21 på Rosmus Skole

Fraværende/afbud: Kim, Jørgen, Karin, Tanja, Marianne
1.
19:00

Bemærkninger til dagsorden
Velkommen til Ole Bønke, der deltager i mødet som gæst

2.
19:00

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 331
Skolestart 2017. Vi regner nu med 31 elever
Nyt fra Syddjurs:
-Måling af ledelse og trivsel i alle områder i marts.
-Tildelingsmodel til debat i F & I.
-Forslag om fælles servicelederkorps på vej.
-Vedligeholdelse af udeområder er fra 2018 centralt i kommunen.
-Ny sektorplan skole- og dagtilbud. Arbejdet starter nu og forventes færdigt til jul.
-Skoleforum møde 12/6
Trivselsarrangement?
Miniby i uge 11 for 0.-7. kl. Åbent for forældre/bedsteforældre tir-fre kl. 11-14.
Børnehus struktur ændres pga mange vuggestuebørn til 2 stuer m. 0-3 årige.
Trivselsmåling blandt alle elever i marts måned

3.
19:15

Skolefest
Tilbagemelding, evaluering.
God ide med et sofaarrangement, da det skaber en anden stemning end hvis man
står op bag et bord. Positiv tilkendegivelse over for formen.
Vi solgte en del mindre mad, og da vi har valgt at give gratis entre, så er salget en del
af finansiering af skolefesten. Vi observerer, at en del selv medbringer mad og
drikkevarer. Vi vil fremover henstille til at købe.

4.
19:20

Rock i Rusk d. 1/4
Drøftelse og konkrete aftaler
Gruppen, der bestyrer "Madam Blå", er lidt underbemandet, så der kunne godt være
behov for lidt flere hænder. Aktiviteter udvides i år med pandekager.

5.
19:30

Cykelsti
Status på arbejdet, planer for området foran skolen og drøftelse af indvielse.
Lars kontakter kommunen mhp dato for endelig færdiggørelse.
Vi laver indvielse her i foråret.
Fra sidste møde:
Stenhuggeren (Søren) har været en tur rundt sm. Lars og Jesper.
Jørgen har undersøgt, hvad det koster at flytte kæmpestenen (fra Horsved), som
vurderes at veje 50 tons. Prisen for transport er omkring 80.000 kr. og for at grave
stenen op er prisen 10.000 kr.
Karin har talt med Niels Willum (kunstner) om, hvordan man kan friske facaden op.
Hans umiddelbare ide var at tænke i planter.
Lys er siden sat op.

6.
19:45

Evaluering linjer udskolingen.
Vi har i år forsøgt os med oprettelse af linjer i udskolingen
- JEU (Job, event, uddannelse)
- Musik
- English Pro
- Almen (her vælges skiftende valgfag i 4 perioder)
Mål:
- At øge læring og trivsel for alle unge på skolen
- At styrke de unges motivation og lyst til at lære
- At sikre en attraktiv og velfungerende udskoling
Tilbagemelding forældre
- Tilfredshed med valgmuligheder
Tilbagemelding fra eleverne:
- Det er rigtig godt med valg.
- Svært at vælge for et helt år.
- For få valgmuligheder i almen valghold
Tilbagemelding fra skolen:
- Eleverne har tendens til at vælge det ”nemmeste”
- Eleverne har svært ved at kunne fastholdes i samme fag et helt år
- Valgfag på almenlinje er svækket (færre valg)
- Valgfag er svært, hvis eleverne ikke i forvejen har relation til lærer
- Valgfag – samarbejde med efterskolen eller andre (logistik?)
- JEU indeholder virkelig gode elementer vi skal fastholde
- Musik fungerer rigtig godt men udfordringer med organisering
- English Pro – skal det være ekstra eller elite?
- English Pro – kan det krydres med en rejsemulighed?
- English Pro – skal det være ½ årligt valg?
- UU/”study hall” svært at motivere eleverne til fordybelse/lektier
- Kan/skal valgfag/linjer samles på hele dage?
Fra drøftelse på sidste møde:
Er det en mulighed at tænke i halvårlige valg?
JEU kun for 8.-9.kl (eller evt. opdelt)?
Indtænke idræt som linje?
Drøftelse og beslutning om næste skridt.
Musik foreslås tænkt på en anden måde, fx kombineret med Musikstarter i Norddjurs,
så eleverne får fri nogle af de almindelige valgfagstimer.
English Pro - kan måske kombineres med en tur til London, så der er en gulerod som
afslutning. Måske en god ide, at det kun er et halvt år.
Det andet halvår kunne være en idrætslinje.
Lars arbejder videre med et forslag til kommende skoleår.

7.
20:15

Hjemmeside – ambassadører – branding - landsbyklynger etc.
Opfølgning.
Hvordan kan vi aktivere ”partnere” bl.a.: forældre, tidligere elever, lokale foreninger,
distriktsråd?
Herunder tilbagemelding fra møde i distriktsrådet 23/2. Der er aftalt nyt møde på
skolen mandag 6/3 kl. 19. mhp. at samle lokale kræfter omkring ansøgning ift.
landsbyklynger.
Ideer f.eks.: fortsat fortælle og formidle de gode historier, involvere sundhedsplejen,
mødregrupper, aktiviteter på skolen (fællesspisning, sct. Hans, åbning cykelsti etc)
Tankerne bagved Landsbyklynger kendes fra Mols i Udvikling og andre steder i
kommunen. Kommunen skyder 75.000 kr. ind i projektet, som skal bruges til at
udvikle ideer.

Skole & Børnehus bakker op om projektet og deltager i arbejdsgruppe.
Karin og Lars deltager i mødet den 6/3 og efterfølgende arbejde.
8.
20:35

Brug af Facebook
Drøftelse af fordele og ulemper ved bruge FB ifm. Børnehus og skole
Børnehavepersonalet har diskuteret, om man skal lave en lukket gruppe på FB, så
det er nemt at lægge billeder ud om diverse arrangementer/aktiviteter, så forældrene
kan følge deres barns "liv" i hverdagen.
Bestyrelsen anbefaler at undlade at oprette gruppen, da der kan være en del
faldgruber..

9.
20:45

Budgetter skole og Børnehus - orientering
Skole
I første halvår er vores budget i skolen tildelt efter 324 elever.
Vi budgetterede i sidste skoleår konservativt med 309.
Overskud 2016 kr. 513.000. Overskud 2015 kr. 392.000
Skolens samlede budget er på ca. 23 mio og vi må max. overføre 3%.
Vi forventer at skulle betale for en elev fra vores distrikt til specialtilbud (eleven går på
anden skole i forvejen).
Elevtal i anden halvdel af 2017 forventes at ligge stabilt.
Personalemæssigt er ansat en pædagog og en lærer yderligere ift. 2016.
Børnehus
Vi forventer min 48,58 børn i børnehave og 20,58 i vuggestue.
I 2016 57,59 i børnehave og 17,92 i vuggestue.
Vuggestuebørn udløser det dobbelte i tildeling, og samtidig med at beløb pr. barn er
steget, så forventer vi et budget, der ligner 2016.
Overskud 2016 er kr. 175.000.
Der arbejdes på aftale vedr. gæstedagpleje.
Orientering taget til efterretning.

10.
20:58

Kommende møder mv.
1/4 (Rock i Rusk), 6/4, 4/5, 8/6
Mødet 4/5 rykkes til 19:15-21:15 (pga. andet møde)
Emner: redigering af principper,

10.
20:59

Evt.

