
Rosmus Skole – Rosmus Børnehus 
Forældrevalgte Børnehus: Anders Hansen, Claus Brønd Møgelvang 
Forældrevalgte skole: Mette Platz, Niels Arentzen, Robert Boye Andersen, Pernille Clemmensen 

Poulsen (fmd.)  og Lars Vinther Pedersen (næstfmd.) 
Medarbejderrep. Birthe Grauballe, Mathilde Hedegaard, Marianne Wilson 
Elevrep. Simon og Hannah 
Gæster Ingen 
Ledere Lars Robdrup, Ole Bønke, Jesper Kjær-Appelt 

Møde i Fællesbestyrelsen  
03.12.2020 kl. 17-21 skolen 

Fraværende/afbud: 
 

1. 
17:00 

Temadrøftelse 
Hvilke emner ønsker bestyrelsen at prioritere? 
Drøftelse og beslutning om handleplan/mål og tovholder/ansvarlig 
Følgende stikord er meldt ind på forhånd: 

- Værdiskabende bestyrelse (hvordan kan vi skabe (mere) værdi?) (Pernille) 
- Forældresamarbejde/Inddragelse (Pernille) (Lars VP) 
- Sundhed (Pernille) 
- Bæredygtighed (Pernille) 
- Trivsel (Pernille) 
- Skole/børnehus for alle (både ”svage” og ”stærke”). (Pernille) 
- Kunst/kreativitet. (Pernille) 
- Ejerskab (Lars VP) 
- Natur. (Pernille) (Robert) 
- Motivering for sprog (engelsk/tysk). Hvordan kan vi styrke det? (Robert) 
- Temaundervisning på tværs af fag. ”Ud i virkeligheden”. (Robert) 
- Inddrage lokale ressourcer (Robert) 
- Alternativ undervisning. F.eks. inspireret af Løkkefonden. Mentorer? (Robert) 

 
Lars indledte og bestyrelsen besluttede, at gå i grupper for at drøfte prioriteringen af de oplistede 
emner/punkter. 
Referat af gruppedrøftelser:  
Gruppe1 – Skole: 
Udvalgte områder: 
Forældresamarbejde/inddragelse: Hvordan skabes ejerskab hos de enkelte forældre – inddragelse 
og forventningsafstemning. Der er mange skoler at indhente inspiration hos.  
 
Bæredygtighed: 
Tema for temadag – kan skolen brande sig som en bæredygtig institution. Hvordan vælges temaer 
ud og gøres operationelle? 
 
Sundhed: 
Krop – bevægelse. Det udvidede sundhedsbegreb – kost- og sukkerpolitik. Erfaringer fra Corona 
Bad og hygiejne. 
  
Fokus på sprog: Hvordan styrkes sprogfag – de er vigtige i det videre livsforløb. De praktiske fag – 
hvordan kan viden hentes ind fra fagpersoner udefra? Mentorer til de skoletrætte/udfordrede. Kan 
frivillige inddrages 
 
Forældresamarbejde og Sundhed skønnes at være de væsentligste områder for fortsat indsats. 
 
Gruppe 2 – Børnehus:: 
Udvalgte områder: 
 
Forældreinddragelse: 
Arbejdsdage for institutionens forældre – vedligeholdelse og forbedring af udearealer. Tættere 
forældresamarbejde. Større involvering/ejerskab. 

https://loekkefonden.dk/drengeakademiet/


 
Ude-liv/natur: 
Opfølgning og evaluering af vores fokus på udeliv. Hvad skal indeområder kunne mhp at supplere, 
det vi kan udenfor. Praktiske forhold omkring legeplads, brug af andre områder, beklædning etc. 
 
På næste møde vil de tre udvalgte emner kvalificeres. Vi indbyder øvrige forældre til at bidrage 
(udsendes primo januar). På den møde vil vi forsøge at inddrage alle forældre i det videre forløb. 
 
Arbejdsgrupper: 
Forældreinddragelse (på tværs af skole og børnehus): 
Lars VP, Pernille, Robert, Anders, Jesper, Birthe 
Sundhed i Skolen 
Mette, Mathilde, Niels, Ole 
Udeliv/natur 
Klaus, Lars R, Marianne 
 

2. 
18:00 

Informationer 
Sofie Galsgaard ansat som ny sekretær. Startet 1/12 
Budget 2021 Syddjurs. Tildelingsmodellen til debat. F&I peger på justering for ”børn over 400” fra 
66 til 71% Først var det 75%. Byrådsmøde 16/12 bestemmer endeligt 
Verdensmålenes Hus/Tirstrup Hallen. Sidste nyt. Ansøgning sendt afsted. Svar februar. 
Stier Rosmus-Tirstrup mm. Sidste nyt 
Der er nedsat udvalg af lokale borgere og kommunale eksperter omkring gang- og cykelstier 
Bus 351 fra Grenå morgen ser ud til at ankomme mere præcist. 
Sukkerpolitik Børnehus 
Udfordringen er, at børnehuset jo ikke længere serverer sukker, men tager imod det forældrene bringer med. 
Her i coronatiden må forældrene ikke tage ”sukker” med. Så følger vi stringent – så er det nulsukker. 
I dag valgte vi at servere kakao til børn og forældre i morges (et 1. december event). Det er jo strengt taget 
ikke i overensstemmelse med politikken. 
Kan vi få mulighed for at lave enkelte gange i december, hvor der dispenseres? 

Opbakning fra bestyrelse i forhold til enkelte arrangementer, hvor sukker indgår i traktementet 
Tilbagemelding fra forældremøder. Fra 4AB emne om elevernes sprogbrug (Mette): 
Vi har løbende fokus på sprogbrug hos eleverne, men det er ikke alt vi hører. Bestyrelsen anser 
udfordringen som noget der kontinuerligt skal arbejdes med i fælles ansvar mellem skole og hjem. 
Vi overvejer kampagne på skolen (plakater, screensaver etc) 
Henvendelse ved trafiksikkerhed 
Bekymring for trafiksikkerheden ved Fiskergaardevej, hvor billister skal holde tilbage for kørende 
på cykelstien. Lars R kontakter ”Veje og trafik” ift. om noget kan/skal gøres. 
Ønske om flere fællessamlinger. Nogle forældre har udtrykt ønske om flere samlinger. Pga 
corona er det pt. slet ikke muligt. Vi laver dog forsøg med virtuelle samlinger. 
 

3. 
18:15 

Corona status 
Orientering og drøftelse. 
Generel tilfredshed med informationsniveauet i forhold til seneste registrerede tilfælde af corona på 
skolen.  
Mange børn bliver hjemme i forhold til sygdom/symptomer. Det kan være svært, at vurdere som 
forældre. 
 

4. 
18:30 
 

Forældreundersøgelse 
Kort drøftelse og evt. beslutning om tiltag 
Resultaterne fra den store landsdækkende forældreundersøgelse er netop blevet tilgængelige. 
Umiddelbart og overordnet ligger Syddjurs rigtig godt, og Rosmus Skole ligger som én af de 
absolut bedste i Syddjurs. 
Alt i alt et yderst positivt resultat. 
Se mere her 
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-
brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/ 
 
Stor tilfredshed med resultatet af undersøgelsen - Syddjurs Kommune ligger godt i forhold til 
landsgennemsnittet – og Rosmus Skole ligger særdeles flot i forhold til resultaterne fra Syddjurs.  

https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/


Det er glædeligt, at kunne konstatere, at vi har et godt skoletilbud i Rosmus. 
 
 

5. 
18:45 

Kalender og indhold kommende møder 
Torsdag 28/1 kl. 19-21 
Torsdag 11/2 kl. 17-20 skolefest 
Torsdag 11/3 kl. 19-21 
Torsdag 15/4 kl. 19-21 
Torsdag 20/5 kl. 19-21 
Torsdag 17/6 kl. 19-21 
Indhold kommende møder: 
Temadrøftelser af vores udvalgte fokuspunkter, trivselsarrangement. 
 

6. 
 

Evt. 
Spisning i forlængelse af mødet 
Bestyrelsen overvejer muligheder og rammer for et trivselsarrangement som det foregående år. 
Punktet drøftes videre på mødet i januar. 
 

 


