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, Rikke Høholt, Marianne Wilson
Jacob Trolle 9B og Nikolaj T Bruun 9A
Lars Robdrup, Ole Bønke, Birthe Jørgensen

Dagsorden Fællesbestyrelsen
31.08.2017 kl. 19-21 på Rosmus Skole

Fraværende/afbud:
1.
19:00

Bemærkninger til dagsorden
Velkommen til Tine
Kort præsentation

2.
19:10

Sidste nyt/orientering
Elevtal pt. 326 (budget 2. halvvår er tildelt til 333)
Det ser ud til at der er flere elever på vej her i starten af skoleåret.
Landsbyklynge. Vi har haft møde med tilknyttet konsulent. Næste skridt er
planlægning af stort fællesmøde den 12/10. Planlægningsmødet er 11/9 kl. 19
Personale nyt.
- 100 ansøgninger til pædagogstilling i børnehus. Birgitte Rasmussen ansat.
- Orientering fra skolen om barsel og jobskifte samt stillingsopslag. Rikke
orienterede om, at hun havde fået nyt job. Rikke starter som sagsbehandler i
Kreds 134/DLFpr.1/10.
Helle Werner går på barsel i starten af december.
Økonomi. Ekstra bevilling Børnehus på kr. 136.000.
Økonomi – orientering fra skolen.
Talentpulje. Vi har søgt andel i talentpulje fra F&I udvalget. Ud af i alt kr. 50.000 har
vi fået kr. 20.000 til at arrangere matematikkonkurrence for alle 6. kl. og kr. 10.000 til
særlig undervisning af matematiktalenter i udskolingen.
Røgfri skole og X-it – rygeforebyggelse i udskolingen. Præsenteres på
forældremødet 30/8.
”Klar til læring” – info til alle forældre fra Syddjurs (ses på intra opslagstavle)
Lars informerede om ovenstående

3.
19:30

Forældremøder
Tilbagemelding fra de afholdte forældremøder samt aftaler om de næste.
Bhv. 23/8 kl. 19
Jesper valgt for 2 år. Tine valgt for 1 år. Nina er suppleant.
1.
23/8 kl. 17
2.
30/8 kl. 17:30
7.-9. 30/8 kl. 17
Kommende:
3.
6/9 kl. 17:00 Jørgen(17.30)
5.
7/9 kl. 18:30 Jørgen(17.30)
6.
11/9 kl. 17 Jørgen(17.30)
4.
13/9 kl 17 Thomas
0.
20/9 kl. 17 - Maiken
Jørgen fortalte om de forældremøder, der allerede var deltaget i som
skolebestyrelsesmedlem. Der havde været en rigtig god stemning og debat.
Fra Børnehuset havde Jesper og Tine deltaget – også her havde der været en fin
debat og aktive forældre. Bestyrelsen drøftede om mødet i Børnehuset evt. kunne

placeres lidt senere på året i forhold til at få en større forældredeltagelse.
Emner:
Cykelsti (det er nu de gode cykelvaner skal oparbejdes) og regionens besparelser
på busruter (kunne ramme 351). Så vidt jeg kan se, er de taget af bordet.
iPad og mobiler i skoletiden. Vi har fokus på at bruge deres forcer i
undervisningssammenhænge og forsøger at minimere de negativer sider
(forstyrrelser, fristelser, konflikter på sociale medier etc.). Lægger op til nogle uger
uden mobil i sept/okt. mhp. at styrke elevernes sociale kontakt i pauser mv. (drøftes
også på næste bestyrelsesmøde)
”Åben Skole”. Vi vil gerne have den ”rigtige” verden tættere på skolen. Har du ideer
så kom med dem. Har du kontakt til virksomhed eller andet der måske kan bidrage –
så sig til.
Brugertilfredshedsundersøgelse alle skoler og dagtilbud i Syddjurs. 1 forældre pr.
barn skal deltage. Vigtigt at I alle deltager. Spørgsmål/”utilfredshed” mv kan med
fordel rettes direkte til lærere/pædagoger/ledelse løbende.
Valg til bestyrelse og nye kandidater (reklame). Noter gerne mulige emner.
Landsbyklynge. Vi er jo udvalgt. Koordinator ansat. Første møde med hende er
24/8. Info sendes ud til alle efterfølgende. Opfordring til alle om at være med (komme
med ideer, være aktiv etc.). Topmøde bliver 12/10 fra kl. 18:30.
Rock i Rusk (overgår til lokale kræfter). Stiftende generalforsamling i ”Rock i Rusks
Venner” bliver tirsdag 12/9 kl. 19
Budget Syddjurs 2018, Administrationens (spare)katalog offentliggøres fredag 18/8,
Offentligt valgmøde på Rosmus skole onsdag 8/11 kl. 19. Der skal være ”fuldt hus”.

4.
19:50

Mobilfri skole uge 35-41
Mhp. at styrke læring og trivsel holder vi mobilfri (dvs. eleverne afleverer mobil fra
morgen og får den igen efter skole).
Løbende dialog i klasserne og i elevrådet.
Vi er startet op – og indtil nu har mange elever udtrykt, at de er tilfredse med
ordningen.
Drøftelse:
Der er opbakning i bestyrelsen i forhold til projektet - men der kan måske opstå
situationer i forhold til enkelte elever, hvor det rent praktisk kan være lidt mere
besværligt i forhold til aftaler med hjemmet.
Projektet evalueres løbende – og drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor elevrådet
også forventes at deltage

5.
20:00

Budget Syddjurs
Orientering, drøftelse og beslutning om evt. tiltag (høringssvar)
Direktionens oplæg til budgetkatalog ses på www.syddjurs.dk/budget2018
Der er 3 dele man skal kigge i (plus adskilligt mere, hvis du virkelig vil fordybe dig):
- budgetkatalog drift (er et samlet forslag, der balancerer ift. opgaven om at reducere
med 30 mio)
- budget udvidelsesblokke (en samling af gode ideer, som politikerne kan til vælge,
hvis de vil bruge ekstra penge)
- budget katalog anlæg
Overordnet set er kommunens økonomi nu så god, at vi ikke længere er blandt de
særligt udfordrede kommuner. Kassen rummer ca. 200 mio. (målet er mindst 150).
Dette berører særligt os:
Reduktioner:
10-B-1. Bygningsdrift. Alle serviceledere samles under team ejendomme.
Det betyder for os, at vi mister økonomi til servicelederne/rengøring og til
vedligeholdelse. Til gengæld kommer, der nogen og ordner det der skal gøres.

De nærmere detaljer er ikke defineret. Vi er usikre på både de praktiske og
økonomiske konsekvenser.
11-T-1 og 2 og 3. Dette er justeringer pba. befolkningsudviklingen.
11-B-1. Reel besparelse på skolerne på kr. 1000 pr. elev. Det vil ramme vores
ressourcer med ca. 1 stilling.
11-O-2. Klub/SFO 4.-6.kl. Mange scenarier er i spil.
Anlæg:
11322. Skoler faglokaler mv. Der er indarbejdet 2½ mio. til samling af vores
BIL/SLØ/HÅN i fløjen mod Bispemosevej og så flytte bibl. til nuværende SLØ/Aula og
MUS til nuværende HÅN/SPE. Pengene er afsat i 2019.
Udvidelser:
11-O-3. Forslag om ansættelse af 5 læringscoaches, der skal have fokus på de
elever, der er i ”mellemgruppen” og skal få alle unge i uddannelse.
Udvidelsesideer (er ikke indarbejdet i det egentlige katalog):
11-U-5. Investering i skoleparathed. En glimrende ide med ekstra ressourcer her.
11-U-3 og 4. Styrkelse af PPR og indsats for sårbare og udsatte unge.
Den 7/9 er der borgermøde. Den 14-15/9 har byrådet temadrøftelse og så begynder
tingene at falde på plads.
Bestyrelsen drøftede ovenstående punkter – og udtrykte en generel bekymring for
den besparelse, der er varslet pr. elev.
Der er tilfredshed med at det ser ud til, at der bliver afsat midler til renovering af
skolen, hvor der er ind tænkt ny placering af bibliotek – samt flytning af bl.a.
eksisterende musik- og sløjdlokaler.
Bestyrelsen tiltræder MED udvalgets høringssvar – men udarbejder tillæg, hvor
udvalgte pointer fremhæves. Forslag rundsendes
6.
20:20

Lærings- og trivselspolitik Syddjurs
Orientering og drøftelse
Fra sidste møde:
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.
Bestyrelsen drøftede forslaget og punktet tages op på næste møde.

7.
20:30

Tilsynsrapport Børnehus (bilag)
Orientering og drøftelse
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den flotte evaluering, der fremgik af
rapportens punkter

8.
20:40

Trafikpolitik (bilag)
Vores politik skal revideres ift. cykelstien.
Indledende drøftelse.
Thomas og Hans meldte sig til en arbejdsgruppe, der kigger nærmere på
udformningen af en ny politik.

9.
20:50

Årets gang i bestyrelsen – årshjul (bilag)
Drøftelse af årets arbejde:
Der fremkom forslag om ”Trivselsboller” og ansøgning om kortere skoledag for
mellemtrinnet.

10.
20:58

Kommende møder mv.
Torsdage kl. 19-21. 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 (8/11), sektorplan (deadline 6/10), trafikpolitik,
lærings- og trivselspolitik, trivselstiltag, overlevering ny bestyrelse, kortere skoledag,
Rock i Rusk
Mødet den 28/9:
Peter Koustrup og Ronni Didriksen inviteres ifm. planlægning af valgmødet.
Drøftelse/evaluering af mobilfri skole
Drøftelse af lærings- og trivselspolitikken
Mødet der 26/10:
Trafikpolitik
11.
20:59

Evt.

