Rosmus Skole – Rosmus Børnehus
Forældrevalgte Børnehus:
Forældrevalgte skole:
Medarbejderrep.
Elevrep.
Ledere

Daniel Stokholm, Lone Green Engsig
Mette Platz, Jesper Kjær-Appelt, Niels Arentzen, Robert Boye Andersen,
Pernille Clemmensen Poulsen. Suppleant Lars Vinther Pedersen.
Birthe Grauballe, Mathilde Hedegaard, Marianne Wilson
Asbjørn (9a), Magnus (9b)
Lars Robdrup, Ole Bønke, Birthe Jørgensen

Møde i Fællesbestyrelsen
20.09.2018 kl. 18-21 på Rosmus Skole
Fraværende/afbud: MA
1.
18:00

Aftenens program (kort gennemgang ved Pernille)
Spisning ca. 18:30 (brainstorm mv. imens)

2.
18:05

Kort intro fra Børnehus og skole – et kort billede af, hvad der rør sig pt.
- Birthe og Marianne fortalte om den daglige struktur og håndteringen af de
mange nye vuggestuebørn. Pt er der 26 vuggestuebørn og 52
børnehavebørn (pr. 1. oktober)
- De nye styrkede læreplaner skal være implementerede i juni 2020. Der blev
bl.a. nævnt de nye muligheder i strukturen, samt temaerne i planerne herunder pædagogiske og sociale mål, beskrivelserne af strukturen og
målene for måltider etc. På EMU kommer der løbende vejledninger og
eksempler på, hvordan arbejdet og indholdet omkring lærerplanerne kan
organiseres.
- I Børnehuset er det pt. 2 teams for hhv. vuggestue og børnehave børn. Der
arbejdes ud fra ICPD – anerkendende tilgang i forhold til problemløsning.
- Der er løbende kontakt og samarbejde med specialpædagogisk team, PPR
og tale, høre og synskonsulenter. Den socialfaglige rådgiver er i huset 2 dage
om måneden. Fra nytår er der samarbejde med personalet fra Tidlig SFO –
ligesom en medarbejder fra Børnehuset deltager i overgangen omkring
skolestarten. I forhold til tilbagemeldingerne fra Specialpædagogisk Team
lykkes vi godt med inklusionsopgaven.
- Personale gennemgår i øjeblikket i et kursus omkring konflikthåndtering.
- Lokalområdet bruges meget i det daglige pædagogiske arbejde.
- Der bruges mange ressourcer på at deltage i mange nye tiltag f.eks. Topi og
Vida.
- Birthe Grauballe fortalte om de overskrifter, der kendetegner vores skole og
det daglige arbejde – vi vil rigtig gerne de forskellige børn og synes vi lykkes
med det.
- Lars fortalte om de kommunale og skolens egne projekter – f.eks. etablering
af de faglige fredage. PLF – professionelle læringsfælleskaber er et
kommunalt projekt med støtte fra A.P. Møller Fonden, hvor eleverne læring
og trivsel er i centrum. De mange kurser – PLF, uddannelse af vejledere og
kompetenceudvikling osv. gør, at der anvendes mange vikarer i skolens
daglige drift.
- Orientering om de forskellige prognoser for elevtallets udvikling.
- Generelt er skolens bygningsmasse i god stand og ligesom udearealerne
overgår de til en central kommunal drift pr 1. januar.

3.
18:20

Visioner og mål for det kommende arbejde i bestyrelsen
Bl.a. med udgangspunkt i dias fra kurset (udsendt på mail mandag 17/9
Gruppearbejde – de mange ideer og forslag vil der blive arbejdet videre med på de
kommende møder .
Mette laver opsamling på ideerne. Drøftes videre næste gang.

4.
20:30

Mødeplan for dette skoleår
Husk kalender, da vi skal have nogle aftaler på plads
Drøftelse af arbejdsform. Hvor meget fælles, mødeform og arbejdsmåder?
En mulighed kan være at delvis koble sig på kommende initiativ med møder og
spisning, men pt. kender vi ikke endeligt koncept.
Besluttet at starte ”traditionelt” op.
Torsdag blev valgt som primær mødedag 19-21 – ledelsen kommer med et udspil til
en datorække frem mod sommerferien (se datoer nederst – der er også udsendt
kalender invitationer via mailadresse)
Vi evaluerer løbende mødeform/struktur.

5.
20:45

Sidste nyt
Politisk dialogmøde i landsbyklyngeregi i tirsdags
Budgetdrøftelser (inkl. tildelingsmodel)
Trafik Børnehus (der etableres ubetinget vigepligt ved udkørsel p-plads)
6/11 kl. 16:30-18:30 dialogmøde dagtilbud F & I (punkter kan indsendes)
20/11 kl. 16:30-18:30 dialogmøde skoler (Jesper skal til møde vedr. dagsorden den
5/11)
Asbjørn og Magnus fra. 9. er valgt som formænd for elevrådet.

6.
20:58

Kalender
Torsdag 25/10 kl. 19-21
Tirsdag 6/11 kl. 16:30. Dialogmøde dagtilbud med F & I
Torsdag 15/11 kl. 19-21
Tirsdag 20/11 kl. 16:30. Dialogmøde skoler med F & I
Torsdag 13/12 kl. 18-21
Torsdag 10/1 kl. 19-21
Torsdag 7/2 kl. 19-21
Torsdag 7/3 kl. 19-21
Torsdag 14/3 kl. 17-20. Skolefest
Lørdag 6/4 kl. 10-22 Rock i Rusk
Torsdag 25/4 kl. 19-21
Torsdag 23/5 kl. 19-21
Torsdag 20/6 kl. 19-21
Indhold kommende møder:
Punkter til dialogmøde F & I
Tilbagemelding forældremøder
Oversigt over principper
Sammenskrivning af idekatalog - prioritering
Ledelse (struktur og opgaver efter februar 2019)
Høringssvar kvalitetsrapport
Hvordan laver vi beretning?
Styrkede læreplaner Børnehuset

7.
20:59

Evt.
Asana platform. Flere har svært ved at bruge det. Pt. kører vi både mail og Asana.
Lars bestræber sig på at skrive relevant i emnefelt.
Andre opfordres til - ikke nødvendigvis – at svare alle (begrænser antal mails)

