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
12.04.2018 kl. 19-21 på Rosmus Skole
Fraværende/afbud: Karin, Hans, Jørgen, Tine
1.
19:00

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, der vil opstille.
Det er annonceret på intra, at yderligere i aften kan komme og høre om arbejdet.
Der kom ikke yderligere interesserede.

2.
19:30

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 329
Trafikpolitik. Politiet vil ikke godkende vores projekt ved busholdepladsen – men
Veje og Trafik går ind i sagen og vi håber på en løsning.
Om bygningsdrift og Rengøring:
Fælles bygningsdrift i Syddjurs forventes fuldt implementeret fra 1/1 2019.
Der har været drøftelser vedr. rengøringsområdet og der er pt. flere modeller i spil.
Forsøg med kortere skoledag:
Som det ser ud, vil der stadig blive mulighed for at søge dispensation for 0.-6. årgang
Trivselsmåling:
Ingen forældre har ønsket at besvare på papir – undersøgelsen går i gang i maj.
Ree Park – den åbne skole:
Vi har fået en ordning med gratis undervisningsforløb, gratis transport og en årlig pris
pr. elev på 20 kr.
Teaterfestival i april. 11 forestillinger her i uge 16.
Dialogmøde skoler med F&I den 10/4 kl. 16:30-18:30. Maiken, Birthe G og Lars
deltog.
Skoleforum 12/6 kl. 16:30-18:30.
Det nye parkourområde ser ud til at blive en stor succes.
VIVE i gang med at evaluere tildelingsmodel og inklusiuon i Syddjurs. Alle
lærere/pædagoger besvarer spørgeskema. Bestyrelsesformænd interviewet.
Birthe fortalte at der kommer en øget skriftlighed omkring de udvidede lærerplaner
for daginstitutionsområdet.

3.
19:45

Skolefest torsdag 15/3 kl. 17-20 samt Rock i Rusk 7/4
Evaluering:
Skolefest:

Stor opbakning generelt – ikke så mange besøgende på bestyrelsens stand – måske
skal der være tydeligere skiltning næste gang – cafe eller lign.
Rock i Rusk:
En god oplevelse – god ro og styr på arrangementet. Der var ca. 1150 deltagere.
Konceptet omkring Madam Blå fungerede fint. Men den frivillige kageordning bør
ændres. Måske skal opgaven bredes ud til klasserne, klubben og andre i mere
struktureret form.
Nuværende hold omkring Madam Blå vil gerne fortsætte næste år.
4.
20:15

Planlægning næste skoleår
Orientering (bl.a. opgavefordeling, tidsplan, økonomi, linjer mv)
Timeplanen fra dette skoleår vil også være udgangspunktet for kommende skoleår.
Vi forventer, at de 3 linjer (musik, JEU og engelsk) fortsætter. Vi er pt. ved at
undersøge elevgrundlaget for linjerne.
Vi overvejer at lave en ugentlig temadag/fagdag på mellemtrin og udskoling. Her vil
de forskellige fag alle lægge timer til, og tanken er så, at disse samles på hele dage,
mhp at give nye og mere fleksible muligheder for undervisning.
Ift. elevtal er vi udfordret på, at ca. 40 elever går ud af 9. kl. og kun 18 starter op i 0.
Det betyder 1,2 mio mindre. Samtidig er 3 lærere og 1 pæd på barsel dele af næste
skoleår. Vores forventning er, at vi klarer næste år uden reduktion blandt fastansatte.
Ift. iPads i indskolingen drøfter vi om, der fremover fortsættes med nuværende 1:1
model helt fra 0. årgang. Vi overvejer om, en ordning med ”dele iPads” som bliver på
skolen kunne være en god løsning i indskolingen. Det vil fortsat give mulighed for at
bruge de rigtig gode læringselementer i iPaden, og samtidig fastholde fokus på, at
iPaden i skolen er et læringsværktøj.
Udover dette overvejes om pc`er i udskolingen kunne være et bedre værktøj (evt. i
kombination med enkelte iPads i klassen).
Bestyrelsen er meget positiv overfor disse tanker, og vi overvejer om der skal sendes
en ansøgning afsted til politikerne.
Det kunne også være en ide med et oplæg til alle forældre omkring børns brug af
elektroniske enheder/sociale medier og konsekvenserne for indlæringen.
Bestyrelsen er også klar til at søge om kortere skoledag igen ift. næste år.

5.
20:30

LANDSBYKLYNGE DIALOGMØDE
Ifm. landsbyklyngeprojektet skal der afholdes nogle dialogmøder.
I skal forberede jer på disse spørgsmål:
Hvilke potentialer er der i landsbyklyngen Østdjurs?
Hvilke barrierer tror I der vil være?
Hvilke steder har særlig betydning som mødesteder i klyngen?
Vurderer I at mødestederne kunne anvendes mere optimalt? Hvordan?
Hvordan kan samarbejdet på tværs i klyngen styrkes?
Hvordan kan aktivitetsudbuddet styrkes?
Hvordan kan kommunikationen ud til borgerne styrkes?
Hvilket image for klyngen vil I gerne have i fremtiden?
Hvad kan vi gøre for at involvere flere i projektet?
Input til ovenstående skal sendes til konsulent og DGI. Det bruges til den rapport der
udarbejdes bl.a. pba borgerundersøgelsen.
Lars deltager fortsat i styregruppens arbejde.
Lars forklarede om baggrunden for den undersøgelse som alle borgere har fået
tilsendt til deres e-boks. Pt har 23 % svaret.
Ovenstående blev drøftet. Lars sender følgende input tilbage:
- Skolen er hjertet i landsbyklyngen. Et mødested som rigtig mange har forhold
til/er trygge ved. Er neutralt som samlingspunkt ift. landsbyerne.
- Vi ønsker landsbyklyngens ”grænser” så åbne som muligt, da skole/børnehus
har mange børn fra henholdsvis Norddjurs og Ebeltoft skoledistrikt.
Landsbyerne i ”grænselandet” er derfor en del af det naturlige fællesskab. Vi
vil gerne, at man føler sig velkommen, også selvom man ikke bor i

skoledistriktet.

6.
20:58

Kommende møder mv.
Torsdage kl. 19-21 3/5, 7/6
Skoleforum 12/6 kl. 16:30-18:30.
Emner: overlevering ny bestyrelse, frokostordning dagtilbud, planlægning næste
skoleår, læreplaner dagtilbud

7.
20:59

Evt.

