
 

 

Rosmus Skole – Rosmus Børnehus 
Forældrevalgte Børnehus: Daniel Stokholm, Anders Hansen 
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 7B, Hannah 8B, Anne 9A 
Gæster Sidsel L Andersen, Rikke L Schmidt 
Ledere Lars Robdrup, Ole Bønke/Steffen Søderskov, Jesper Kjær-Appelt 

Møde i Fællesbestyrelsen  
11.06.2020 kl. 17-19 skolen 
Vi spiser sammen i forlængelse af mødet 

Fraværende/afbud: 

 
1. 
17:00 

Informationer 
Dialogmøde 9/6. Pernille og Lars R deltager. Emner var genåbning budget og 
refleksion over corona erfaringer på skolerne. 
Genåbning af budget 2020. Skolen mistet ca. ½ mio, men forventer at få en del 
igen ifm. ekstra midler fra finansloven. Børnehus mistet tæt på. Kr. 200.000. Svarer 
ca. til ekstra midler fra finansloven. Med besparelserne i 2020 forventes budget 2021 
ikke at indeholde yderligere. 
Landsbyklynge. Generalforsamling 18/6. Brug for nye kræfter til bestyrelsen. 
Byfornyelse Tirstrup. De unge søges inddraget bl.a. ifm. Pizza og cola arr. i denne 
uge. Der var ca. 30 deltagere til fint møde. 
Kontantløs betaling. Vi er næsten klar til afprøvning 
Trafik busserne. Plan er at stoppestederne skubbes sydpå, så der ikke holder bus 
foran ny udbygning. 
Konfirmand undervisning. Mhp. at give optimale muligheder for at vælge præst i 
Nord- og Syddjurs, så samles undervisningen på én dag i sidste 2 lektioner. Unge, 
der ikke skal konfirmeres undervises sammen her imens. 
Børnetal i Børnehus vil vi over vinteren nå op på omkring 70 børn i bhv.delen. Det 
er flere end sidste år. Så rigtig godt med nye og bedre m2. 
Børnetal skole. Der er en god håndfuld nye børn på vej. Pt. ser det ud til, at vi kan 
nærme os 380 børn (men dog fortsat nogle, der måske er på vej på efterskole). Vi 
har budgetteret med 365.  
 

2. 
17:15 

Corona åbning – nyt ift. fase 3 
Børnehuset har teltene resten af måneden. 
Gode erfaringer med aflevering og udeliv søges fortsat. 
I skolen fortsætter nødundervisning til sommerferien (kortere dage og faste voksne i 
klasserne). Også i skolen gode erfaringer med aflevering udenfor. 
Translokation og sidste skoledag for 9. kl. afholdes fredag 19/6. 
Der laves virtuel fælles afslutning den 26/6. Idrætsdag desværre aflyst. 
Vi håber på ”normal” skolegang til august. 
Skema udsendes inden ferien. Evt. nye lærere offentliggøres fra på mandag. 
 

3. 
17:25 

Styrkede læreplaner Børnehuset (bilag) 
Endelig udgave færdiggøres fredag 12/6. En arbejdsgruppe arbejder pt. med at  
finpudse. Nyeste udgave vedhæftet. 
Når arbejdet er færdigt og drøftet på personalemøde i næste uge, så sendes 
udgaven ud til bestyrelsen. Kommentarer og godkendelse tages via mail. 
Trykt udgave kan så udleveres til forældremødet i august. 
 

4. 
17:45 

Frokostordning dagtilbud (bilag) 
Kommunen skal tilbyde frokostmåltid i alle daginstitutioner. Dette kan fravælges for 
en 2-årig periode af bestyrelsen (deadline 22/6). 
Henvendelse fra Margrethe Børnehaven vedr. udbudsmaterialet, hvor de savner 



 

 

konkrete tilbud. De ønsker tilslutning til fælles henvendelse til politikerne. 
Bestyrelsen beslutter, at der fortsat ikke skal være frokostordning i børnehuset. 
Vi støtter ikke op om henvendelse fra Margrethe Børnehaven, da vi mener dette 
spørgsmål er spild af tid, da vi uanset hvad ikke vil være interesserede. 

 
5. 
17:55 

Råstofplan 2020 i høring fra 8/6. 
Vi har fået henvendelser fra bekymrede forældre ift støv, larm og især tung trafik 

omkring skolen. Link til kort og plan https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/ 
Bestyrelsen henvender sig til Syddjurs Kommune vedr. dialog (LR). 
Vi udformer også et høringssvar til planen. Rundsendes på mail. 
Fokus på at forhindre tung trafik i nærheden af skole og børnehus, sikre mod støv og 
støj (f.eks. plantning af læhegn, støjvold, maskiner længst væk mm) samt 
reetablering af området med værdi for nærmiljøet. 
 

6.  
18:10 

Mødedatoer næste skoleår (bilag) 
Møderne i januar og marts rykkes en uge. Se datoer nederst. 
LR laver kalenderinvitationer. 
Vores faste gæster Sidsel og Rikke, der har hjulpet bestyrelsen rigtig godt i 
overgangen mellem Mølleskolen og Rosmus, deltager ikke længere fast. Det er 
vurderingen, at vi nu er et velfungerende fællesskab for alle børn/forældre. 
Kan inviteres efter behov. 
 

7. 
18:15 

Deltagelse på forældremøder 
Bestyrelsen plejer at deltage på forældremøderne i børnehus og i skolens klasser. 
Traditionen fastholdes. 
Skolen finder datoer snarest og bestyrelsen melder på. Besøg 5-10 min. 
Emner aftales efter ferien. 
 

8. 
18:30 

Kalender og indhold kommende møder 
Torsdag 27/8 kl. 19-21 
Torsdag 24/9 kl. 19-21 
Torsdag 29/10 kl. 19-21 
Tirsdag 10/11 kl. 16:30-18. Dialogmøde F & I/skoler 
Torsdag 3/12 kl. 19-21 (måske fra 17? Og med spisning efter?) 
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: 
Principper løbende (jf. prioritering fra 13/12 2018). Pt. ”børn i bevægelse”. 
Videre arbejde med forældresamarbejde 
 

9. 
 
 

Evt. 
Det fungerer godt med nyt faldunderlag på parkourbanen. 
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen i dette skoleår 
Tak til Sidsel og Rikke for de gode bidrag til arbejdet. Vi håber at se jer igen i 
bestyrelsesarbejdet! 
 

 

https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/

