Rosmus Skole – Rosmus Børnehus
Forældrevalgte:

Medarbejderrep.
Lederrep.
Elevrep.

Kim Pedersen og Peter Christiansen (nfdm.)
Ronni Didriksen, Hans Jørgen Degn (fmd.), Thomas Aagaard Nielsen, Hans
Eriksen Mahler og Jens Normann Larsen (orlov indtil videre)
Supp. Claus Rasmussen (indtræder i Jens orlov)
Birthe Grauballe, Rikke Høholt, Maria Thulstrup
Lars Robdrup, Kim Jespersen, Birthe Jørgensen
Miriam Petersen, Janus Didriksen

Dagsorden Fællesbestyrelsen 12.12.2013
Bemærk tidspunkt: Kl. 18 på Rosmus Skole
Fraværende/afbud: Ronni, elever
1
18:00

Bemærkninger til dagsorden

2
18:00

Sidste nyt
Aktivitetsanlæg: Status
DEMO camp: Miriam valgt til DEMO råd
Børnesituationen i vuggestuen: Mange børn rykker op i børnehaven og der mangler nye børn.
Venteliste åbnet for børn fra Norddjurs. Har været nødt til at opsige medarbejder pr. 1.4.14 - det
håbes at tilgang af børn kan forhindre, at det bliver en realitet
Hjertestarter installeret.
Boden: Spørgsmål om størrelsen af portioner og kvalitet - emnet tages op på næste møde når der
har været elevrådsmøde

3
18:10

Valg til ungdomsskolebestyrelsen? Valg den 20.1. på Rønde Skole - Jens Hansen vil gerne møde
frem sammen med en evt. ny kandidat.

4
18:15

Skolereformen
Status på drøftelserne med lærere og pædagoger.
Kort orientering. Vi har haft 2 møder med lærere og pædagoger, hvor der er taget hul på snakken
om organiseringen af arbejdstid. Der mangler stadig meget omkring indholdsdelen bl.a. skole/hjem
samarbejdet, der tages op på det kommende møde.
Drøftelse i elevrådet om skolereformen
Kort tilbagemelding Drøftelse omkring formålet med skolereformen og ideer til dagligdagen - papir
uddelt.
Bus: Forslag til bustransport afleveret til Syddjurs Kommune, hvor skoledagen tænkes fra 7.25 til
14.25 for de ældste og 8.25 til 14.25 for de yngste. Forslaget indeholder en bedre dækning om
eftermiddagen, der muliggøres af en samlet hjemkørsel fra skolen.
Den åbne skole
LR udsendt ”skabelon” til kontakt med virksomheder etc. Status?
Møde i Syddjurs Kommune den 6/2. skal vi opsøge på forhånd eller invitere til møde og se hvem der
kommer? Måske en ide at lave lokalt møde efter det fælleskommunale, men sikkert godt at "prikke"
folk på forhånd. Lokalt møde afholdes 20. marts kl. 19.00.
Frivillige i skolen
Tilbagemelding fra kursus 11/11 (Hans-Jørgen og Thomas) Indkaldt fra hele kommunen - 8
fremmødte! Hvordan inddrages forældre bedre i skolens hverdag og hvordan bliver bestyrelserne
bedre til at udveksle ideer på tværs. Diskussion af hvordan man kan medvirke til den sociale
udvikling i klasserne. Forslag til om man kan lave forældregrupper, der kan hjælpe socialt udsatte
børn. Tankerne fra mødet kan evt. tages op som et punkt på et kommende møde.
Ungdomsskolen næste skoleår
Kort orientering

5.
19:00

Trivselsgrupper i skolen – besøg af Allan Nørgaard (fmd. bestyrelsen Marienhoffskolen)
Oplæg med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat. Man har på Marienhoff lavet tvungne

trivselsgrupper på 0. til 3. årgang. Det er gjort ud fra at man ofte vælger dem man i forvejen kender i
sociale sammenhænge på skolen. Tanken er at man kan aktivere alle på tværs af almindelige
relationer. Ideen kommer fra DCUM, der har lavet film, der kan ses på deres hjemmeside. Behøver
ikke været meget omfangsrigt - men vigtigt at børnene ser og oplever forældrene være sammen. På
Marienhoff er der fastsat 3 årlige møder af 1 time. Forud for møderne mødes trivselsgrupperne på
skift. Repræsentanter fra hver gruppe mødes med klasselæreren og bringer indhold videre.
Grupperne arrangerer alle en årlig aktivitet for alle. Sammensætning ændres løbende. Bilag uddelt.
7.
19:50

Emner til næste møde
Skolereform, iPad (status set fra elev-, forældre-, lærer- og lederside), brugerundersøgelse skolen,
skolebestyrelsesvalg

8.
19:55

Evt.

Efter mødet byder vi på et udvidet traktement og en sodavand/øl/gl. vin

