
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  
24.09.2020 kl. 19-21 skolen 

Fraværende/afbud: Mette, Niels, Marianne. 
 
Velkommen til Claus Brønd Møgelvang nyvalgt forældrerep. fra Børnehuset. Claus er valgt for de 
næste 2 år. 

 
1. 
19:00 

Temadrøftelse 
Forældresamarbejde. Hvordan skabes der mere ejerskab og fællesfølelse i skole og 
Børnehus – forslag til indsatser og fælles projekter. Måske i kombination med at få 
løst praktiske opgaver og samlet ind til særlige projekter. 
2 grupper: 
Anders, Claus, Lars, Jesper 
Robert, Pernille, Mathilde, Birthe, Ole, Lars 
Gruppedrøftelse, opsamling og beslutning 
Lars har undersøgt mulighederne for, at forældre kan bidrage med praktiske ting på 
skolens område – fjernelse af ukrudt olign. er ok. Indendørs kan f.eks. maling af 
vægge komme på tale. 
En model for skolen kunne være en arbejdslørdag (marts), hvor forældrene kommer 
valgte intervaller til specifikke opgaver. Børn vil være velkomne – evt. pasning kunne 
tilbydes af de ældste klasser - f.eks. mod tilskud til skolerejse/klassekasse. 
Målet med sådan en dag er både at øge engagement/ejerskab samt få løst praktiske 
opgaver. 
I forhold til forældremøder og skole/hjemsamtaler blev den gode model drøftet – 
hvordan og hvad aktiverer forældregruppen. Hvad skaber den gode dialog? 
Kan vi bruge de gode erfaringer fra ”fars kokkeskole” til noget lignende? 
 
I Børnehuset er der forslag om mindre ad hoc-opgaver – en ”to do liste”.  Forslag om 
en arbejdssøndag med konkrete opgaver.  
En markedsdag med aktiviteter (f.eks. salg af brugt legetøj/tøj), hvor overskuddet går 
til et fælles indkøb (f.eks. noget på legepladsen). 
Det ville være fint, hvis der kunne etableres et fællesskab i forældregruppen allerede 
fra starten af forløbet.  
 
Vi følger løbende op på de fremlagte ideer. 
 

2. 
20:00 

Informationer 
Ny lærer ansat. Vi valgte Freja Klochmann ud af 106 ansøgere. Freja er startet 
Valg til bestyrelsen børnehuset. 4 forældre stillede op. Claus Nielsen valg. 
Peder Petersen (1. sup), Daniel Stokholm (2. sup). Stine Lystrup Brøgger (3. sup) 
Dialogmøde dagtilbud. Lars VP og Jesper deltog. Tilbagemelding? 
Jesper og Lars fortalte om indtrykkene fra mødet – slides og præsentation fyldte 
langt det meste af tiden – men til sidst god dialog om besparelserne på 
specialpædagogisk team mv. 
Tilsynsbesøg Børnehus 28/9 kl. 8-10:30. Anders deltager. 
Nedskæring rengøring skolen. Der skæres 23½ time på skolen svarende til 20%. I 
børnehuset skæres knap 20%. 
Budget 2021. Sidste nyt – der forhandles fortsat – der skal komme en afgørelse i 
næste uge. Det ser ud til at der er politisk opbakning til, at skoleområdet får tilført 
flere midler og aldersgrænsen for overgang til børnehave hæves. 



Britta (sekretær) går på efterløn til 1/12. Stilling slået op. Samtaler uge 44. Rep. fra 
bestyrelsen kan deltage i samtalerne. 
Skolestart 2021. Der har været afholdt infomøde for forældre i St. Gr. Der er pt. 21 
børn i gruppen. Næste infomøde er 25/11. 
Dialogmøde skoler 10/11. 
Aula – flere og flere fælles opslag kommer fra Syddjurs og landsdækkende side 
(f.eks. brev fra undervisningsministeren, kampagne om IT etc.) 
Bestyrelsen opfordres til at give en tilbagemelding, hvis der er for mange 
informationer og opslag. 
Mobiltelefoner i udskolingen. Alle klasser afleverer hele skoledagen. Forslag fra 
elevrådet om forsøgsordning, hvor mobiler i en periode bliver tilgængelige i pauser. 
Vores retningslinjer angiver, at mobilerne ikke må forstyrre læringen. Bestyrelsen 
beder os være opmærksomme på dette når vi tager stilling til evt. forsøg. 
Tilbud fra AD-Media om produktion af film skole/børnehus. Filmen søges 
finansieret af sponsorater.  
Som udgangspunkt er filmene fine – giver et indtryk af den enkelte institution og kan 
være relevante i forhold til tilflyttere. Forslag om, at vi går vores egne veje i forhold til 
at lade grupper af elever lave korte klip om udvalgte områder og problemstillinger. 
Ledelsen arbejder videre med dette. 
 

3. 
20:15 

Corona status 
Orientering og drøftelse 
Dagligdag fortsætter her uændret ift. de allerede iværksatte tiltag. 
Sociale arrangementer mm aflyses og forældre opfordres til at begrænse antallet af 
sociale kontakter. Forældremøder afholdes fortsat. 
 

4. 
20:25 

Tilbagemelding på deltagelse på forældremøder (bilag) 
Børnehus 17/9 kl. 17-18:30 Daniel, Anders 
0. kl. første skoledag samt 11/1 2021 (afventer) 
1AB. 10/9 kl. 16-18  Pernille (først kl. 17:30) 
2AB. 1/9 kl. 17-19  Robert 
3AB. 1/10 kl. 16:30-18                      Niels 
4AB. 30/9 kl. 17-18:30           Pernille 
5AB. 2/9 kl. 17-18:30  Lars 
6AB. 16/9 kl. 17-18:30  Pernille 
7AB. 23/9 kl. 17-18:30  Robert 
8AB. 9/9 kl. 17-19  Robert 
9AB. 26/8 kl. 17-19  Mette 
Drøftelse og beslutning om evt. tiltag: 
Der var ros fra mange forældre til den trafikale løsning omkring indkørslen til 
SFO/indskoling. 
Trafikken ved Bispemosevej morgen og eftermiddag er nok udfordret. Vi tjekker 
løbende og tager op, hvis noget skal ændres. 
Bus 122. Børn der kommer eller kører med den, har lidt ventetid. Det er selvfølgelig 
ok, at de er på skolen indtil da. 
Bus 351 fra Grenå om morgenen har været plaget af store forsinkelser. Der overvejs 
klage til Midttrafik. Skolen kontakter i første omgang chaufføren mhp at blive klogere 
på problematikken (ps. Ved tjek fredag 25/9 ankom bus rettidigt). 
Tunnelen under Lunbakkevej. Der er observeret cyklende børn, der kører udenom 
tunnel og krydser Lunbakkevej. Det er meget farligt! Vi informerer på Aula om 
problematikken. 
Stor tilfredshed med kontantløs betaling. Enkelte efterlyste dog mulighed for kontant 
betaling (det kan man fortsat). Skolen undersøger om det kan lade sig gøre at 
gemme sine betalingsoplysninger når man skal overføre til kortet. Leverandøren 
oplyser, at denne funktion er på vej i løbet af efteråret når NETS har fået skiftet til ny 
platform. 
I nogle klasser hårdt sprog eleverne indbyrdes. På skolen er vi opmærksomme på 
udfordringen og tager fat i det løbende. 
Der skal laves en løsning på, hvordan forældrene afhenter i SFO så længe man ikke 
må komme ind på skolen. Skolen overvejer løsning. 



 
 

5. 
20:40 

Opsamling på emner til den kommende tid 
Hvilke emner ønsker bestyrelsen at arbejde med (mål, handlingsplan). 
Lars introducerede punktet – som medtages til mødet i oktober som temapunkt. 
Overvej gerne områder vi skal have fokus på. Muligheder kunne være; øget 
forældreinddragelse, bedre sprog/omgangstone, fokus på trivsel, alle 
uddannelsesparate etc. 
 

5. 
20:55 

Kalender og indhold kommende møder 
Tilsynsbesøg Børnehus 28/9 kl. 8-10:30 
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: 
Temadrøftelse om kommende indsatsområder 
Principper løbende (jf. prioritering fra 13/12 2018). Pt. ”børn i bevægelse”. 

6. 
 

Evt. 

 


