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
07.06.2018 kl. 18:15
Fraværende/afbud:
1.
18:15

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 328
Nyt om bygningsdrift/rengøring. Rengøringsmodel fremadrettet bliver således, at
institutioner, der pt. har ”egen” rengøring overgår til kommunalt rengøringsteam.
Institutioner, der har udliciteret fortsætter dette.
Stor tilfredshed med at vi kan fortsætte med det nuværende personale – der kan på
sigt komme ændringer i forhold til opgaver andre steder i organisationen.
Nyt fra det offentlige møde om tildelingsmodel mandag 4/6. Maiken deltog.
Maiken redegjorde for mødet. Som en af de mindre skoler med en stor
inklusionsopgave er det skolens ønske at der bliver taget hensyn til skolernes lokale
vilkår.
Ansøgning afsendt om kortere skoledag. Vi har fået godkendt ansøgninger for 4., 5.
og den ene 6. kl. Ift. sidste 6. kl. udbedes ekstra oplysninger.
Der vil blive indsendt en mere detaljeret begrundelse for ansøgningen i forhold til den
sidste 6. klasse, så vi forventer det falder på plads for alle klasser

2.
18:30

Bestyrelsesvalget
Vi har nået en flot stemmeprocent på 55.
De 5 valgte er;
Mette Platz,
Jesper Kjær-Appelt,
Niels Arentzen,
Robert Boye Andersen,
Pernille Clemmesen Poulsen.
Lars Vinther Pedersen er suppleant til bestyrelsen.
Den 7/6 kl. 17:15 har den nye bestyrelse holdt konstituerende møde.
Orientering.
Lars orienterede om mødet med den nye bestyrelse – der venter med at konstituere
sig til efter valget i Børnehuset.

3.
18:35

Trafikpolitik
Orientering og drøftelse
Der er kommet svar fra Veje og Trafik.
Ift. regulering på buspladsen foreslås der en fælles bus og ”kys/kør bane”.
Bestyrelsen drøftede forskellige forbedringsforslag – bl.a. om det vil være muligt, at
skubbe bussernes parkeringsbåse frem på arealet, så det giver bedre plads.
Rullende parkeringsbåse vil måske kunne give forvirring blandt de mindste elever og
for megen trængsel og skubben.4
LR sender svar tilbage til ”Veje og Trafik” og Østjyllands Politi.
Ift. henvendelse om cykelstiens kryds ved Rosmus Bygade.
Politiet mener, at fysiske tiltag på selve cykelstien enten ikke vil have den ønskede
effekt eller potentielt vil skabe andre farlige situationer. I stedet vil de nuværende

små ubetinget vigepligt tavler blive skiftet til større tavler.

4.
18:40

Sektorplan i høring
Sektorplanen for Børn og Læring er i høring indtil 19/6. Vi har indsendt et
høringssvar.
Drøftelse og beslutning.
Pointerne fra tidligere indsendte input til Sektorplanen fastholdes og omformuleres til
høringssvar.
LR redigerer og rundsender til godkendelse.

5.
18:45

Overlevering ny bestyrelse
Drøftelse og aftaler.
Torsdag den 30/8 er valgt som dato for første møde i den nye bestyrelse - den
nuværende bestyrelse inviteres til mødet i forhold til en overlevering.
Thomas, Jørgen, Karin og Hans kan deltage.
Emner er bl.a.: brug af facebook, samarbejde øvrige bestyrelser, forældremøderme,
de forskellige temaer/arbejdsgrupper (bl.a. trafik, skolefest, Rock i Rusk).
Den 20/9 afholdes ide/visionsmøde i den nye bestyrelse
Den 5/9 kl. 17.00-20.00 er der møde/kursus for alle bestyrelser i Syddjurs Kommune

6.
18:55

Evaluering af de 4 års bestyrelsesarbejde
Individuel forberedelse. Bl.a.
- Hvad har været de mest meningsfulde?
- Hvad kunne forbedres?
- Gode råd til ny bestyrelse
Runde fra de forældrevalgte.
I den nuværende bestyrelse har der været stor tilfredshed med, at det er lykkedes at
bevare Rosmus Skole som en overbygningsskole – ligesom inklusionsopgaven er
blevet løst på en måde, som gør at skolen ligger særdeles flot i forhold til både
trivselsundersøgelser og opnåede prøveresultater vurderet ud fra skolens evne til at
løfte elevernes forventede niveau.
Det store lokale engagement i forhold til Rock i Rusk og Landbyklynge har også
været en succes.
Der var flere punkter under gode råd til den nye bestyrelse – som foldes ud på
overleveringsmødet.

7.
19:15

Kommende møder mv.
Skoleforum 19/6 kl. 16:30-19:30.
Landsbyklynge møde 14/6 kl. 17:30
Rock i Rusk. Generalforsamling torsdag 28/6 (for medlemmer).
Overleveringsmøde ny bestyrelse torsdag 30/8 kl. 19
Emner: overlevering ny bestyrelse,
Evt.
Stor tak til bestyrelsen for en stor indsats og et virkelig godt samarbejde gennem hele
valgperioden

8.
19:16

