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
08.06.2017 kl. 17:30–20:30 på Rosmus Skole
Fraværende/afbud: Marianne
1.
17:30

Bemærkninger til dagsorden
Der var ingen bemærkninger

2.
17:35

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 340
Der er kommet 3 nye elever i denne uge.
Læreransættelser. Vi har ansat Anne Helligsø, Rebecca Plon og Sophie Kirkegaard.
Mødeplan (se nederst). LR indkalder via outlook
Stenudsmykning foran skole. Møde aftales snarest.
Nyt om bygningsdrift Syddjurs. Bestyrelsen arbejder på fælles brev
Landsbyklynge – vores projekt er godkendt.
Der kommer en fælles pressemeddelelse fra Rosmus og Ådalen snarest.
Rock i Rusk – der arbejdes på, at arrangementet fremover drives af lokal forankret
forening.
Der har været et møde i forhold til en ny forening. Tanker er, at ungdomsskolen ikke
fortsat skal være arrangør, men i stedet gennemføres arrangementet med frivillige
samt en styregruppe fra lokalsamfundet.
Eftermiddagsklubber fremover.
Der er kommet et udspil fra en arbejdsgruppe omkring ” eftermiddagsklubberne i
fremtiden” med 3 modeller/forslag. Forslagene drøftes politisk mandag 12. juni.

3.
17:50

Skoleforum 12. juni kl. 17-20
På dagsordenen er tildelingsmodellen, inklusion og udvikling af skolevæsenet.
Skoleledere, bestyrelser og DLF mødes og drøfter de nævnte områder på baggrund
af oplæg.
Der kommer en tilbagemelding fra deltagerne herfra efter mødet.

4.
18:00

Næste skoleår - kortere skoledag
De fleste øvrige skoler i Syddjurs har næste år fået godkendt forsøg med kortere
skoledag på et eller flere klassetrin. Lærerne her oplever også, at eleverne er trætte
sidst på dagen.
Da beslutningen i F & I er, at skolen selv skal finansiere ekstra bus omkostninger, så
har vi hidtil ikke drøftet muligheden for kortere skoledag. Det stiller Rosmus Skole
ulige ift. andre skoler, da vi (så vidt vides) er den eneste skole, der kun har en bus
hjemkørsel.
Skal vi bringe sagen til politisk drøftelse?
Drøftelse:
Der er et udtalt ønske fra personalet på skolen om, at deltage i forsøget omkring en
kortere skoledag.
F&I bør give mulighed for at Rosmus Skole kan deltage i forsøget på lige vilkår med
de øvrige skoler i Syddjurs – f.eks. ved at der arrangeres en busafgang 13.25 2-3
dage om ugen. Der udarbejdes en skrivelse som bestyrelsen fremsender.

5.
18:20

Indvielse cykelsti (mails udsendt)
Orientering og drøftelse

Det foreløbige program blev gennemgået.
Der er bl.a. arrangeret ”cykelbus” fra kl 07.25 fra Balle til Skolen, konkurrencer og
udsmykning af tunellen. Det opfordres til at så mange som muligt deltager. Thomas
og Jørgen kan hjælpe inden.
Programmet bliver i sin færdige form lagt på Intra og Facebook.
6.
18:40

Lærings- og trivselspolitik Syddjurs (bilag)
Orientering og drøftelse
Inden uge 42 skal handleplanen for Rosmus Skole og Børnehus indskrives i en
fælles kommunalt udarbejdet skabelon med 3 hovedområder – Inkluderende
fællesskaber for alle, Samarbejde om at alle børn og unge lykkes og Sammenhæng i
børn og unges læring, trivsel, sundhed og udvikling. Lars har udarbejdet foreløbigt
udkast til videre behandling. Bestyrelsen kommenterede og kvalificerede udkastet –
der arbejdes videre i bestyrelse og personalegruppen

7.
18:55

Valgmøde 8/11
Drøftelse
Der følges op på tilmeldte paneldeltagere. Der skal reklameres for deltagelse i
arrangementet

8.
19:05

Bestyrelsens deltagelse på forældremøder skole & Børnehus
Emner: Skoleforum?, Budget 18 Syddjurs, Valg til bestyrelsen,
brugertilfredshedsundersøgelse, Rock i Rusk, landsbyklynge, valgmøde
Datoer: 7.-9. kl. onsdag 30/8.
Der bliver umiddelbart efter sommerferien udarbejdet et skriv som kan danne oplæg
til drøftelser på møderne.
Dato for Børnehuset følger, når aftale med oplægsholder er på plads.

9.
19:10

Kommende møder mv.
Torsdage kl. 19-21 (med enkelte undtagelser).
31/8, 28/9, 26/10, 7/12, 25/1, 1/3, 12/4, 3/5, 7/6
Skolefest torsdag 15/3 kl. 17-20
Emner: Landsbyklynge, valgmøde, budget Syddjurs, lærings- og trivselspolitik,
forældremøder

10.
19:15

Evt.
Tak for indsatsen i dette skoleår. God sommer!

