
 

 

Rosmus Skole – Rosmus Børnehus 
Forældrevalgte Børnehus: Daniel Stokholm, Helle Vinge 
Forældrevalgte skole: Mette Platz, Niels Arentzen, Robert Boye Andersen, Pernille Clemmensen 

Poulsen  og Lars Vinther Pedersen. 
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, Jesper Kjær-Appelt 

Møde i Fællesbestyrelsen  
27.02.2020 kl. 19-21 i Børnehuset 

 
Fraværende/afbud: Rikke, Daniel, Pernille 

 
1. 
19:00 

Informationer 
Skolestart. 26 elever. Team til TSFO på plads. 
Læselyst projekt SFO. I samarbejde med Syddjurs Bibliotek. Planlægges i foråret 
og gennemføres i næste skoleår. 
Læselyst projekt indskoling/mellemtrin. Kr. 50.000 har vi til projekter de 
kommende 2 skoleår. Fokus vil bl.a. være at inddrage forældrene. 
Trafik. Vi venter fortsat på skilte og tiltag på busholdeplads. 
Landsbyklynge generalforsamling torsdag 19/3 
Mødestedet/Verdensmålenes Hus. 1. fase i gang mhp. ansøgning 1/9. 

https://www.facebook.com/108293184070535/posts/121380042761849/ 
Rock i Rusk lørdag 21/3. Vil du være med som frivillig så meld til Lars. 
Ledelse fra 1. april. I Ole fravær uddelegeres funktioner/opgaver til Annette, Steffen 
og Camilla 
Vårsalong. Billeder fra valgholdet udvalgt til udstilling på Århus Rådhus. 
Nye datoer dialogmøder (se datoer nederst i dokumentet) 
 

2. 
19:15 

Trivselsarrangementer 30/1 og 31/1 
Kort evaluering. 
I skolen var der god respons fra børn og forældre. Vi skal huske fotos. 
I børnehuset skal vi være opmærksomme på bemanding og børn der hentes sidst på 
dagen. Der var god dialog og mange forældre. 
 

3. 
19:20 

Skolefesten 
Kort evaluering. 
Stor tilfredshed med opbakningen til skolefesten. Mange mennesker i Fællesrummet 
øger støjniveauet betragteligt. 
 

4. 
19:30 

Næste skoleår 
Orientering og drøftelse. 
Fortsat kortere skoledag jf. §16d, hvor 2 timer/uge veksles til timer med to voksne. 
Valg mellem tysk og fransk i 5. kl. (2. fremmedsprog). 
Bestyrelsen bakker op om kortere skoledag som i år. 
Bestyrelsen drøftede mulige modeller for at tilbyde de to fremmedsprog. Der blev 
omdelt forslag til skrivelse til elever og forældre. Som udgangspunkt blev det 
besluttet, at prøve ordningen som et 1. årigt forsøgsprojekt (dog på den måde, at 
fransk kan fortsætte for de to klasser resten af skoletiden). 

 

5.  
19:35 

Budget børnehus og skole 
Budget børnehus ser fint ud. Vi fastansætter pæd. medhjælper, der har været ansat 
tidsbegrænset. Overvejelser omkring vikarer. 
Budget skole. Vi regner med 365 elever hvilket er 5 færre end nu. Umiddelbart 
ændrer det ikke på personalesituationen ift. dette år. 
 

https://www.facebook.com/108293184070535/posts/121380042761849/


 

 

6.  
19:45 
 

Udeområder Børnehus 
Orientering: 
Der har været afholdt møde med arkitekter fra Team Ejendomme. Der er flere 
projekter i spil i forhold til at gøre nuværende rum mere fleksible – bl.a. ved 
forskellige hemse-løsninger og også inddrage uderummene – inddragelse af det 
nuværende orangeri og nuværende skure. Der bliver regnet på flere 
modeller/løsninger, som fremlægges, når udkast til økonomi og tegninger er på 
plads. 
 

7. 
20:00 

Betalingskort til børnene i boden 
Orientering, drøftelse og beslutning. 
Vi ønsker at indgå aftale med leverandør af betalingsløsning til boden. Det vil betyde, 
at vi kan droppe kontanter og mobile pay, der begge dele er besværlige og krævende 
at håndtere. 
Vi tilbyder hvert barn et kort. Forældrene kan fra minut til minut sætte penge ind på 
kortet. Forældre kan følge børnenes forbrug. 
Ved mistet kort vil vi opkræve kr. 20 for et nyt. 
Vores udgifter til opstart (kasseapparat, læser, kort, program mv) er ca.15.000. 
Løbende drift ca. 5000. 
Vi forventer, at den kontantfri løsning vil give både mere tilfredshed samt være 
nemmere for alle. 
Vi forventer at kunne starte op i marts. 
Opbakning fra bestyrelsen til at gå i gang med projektet 
 

7. 
20:10 

Styrkede læreplaner 
Drøftelse. Gruppearbejde og opsamling. 
Jesper introducerede arbejdsform og opgave ud fra modellen ”mødet på midten” – 
individuel refleksion og fælles enighedspunkter. Herefter opsamling. 
Tema: Samarbejdet mellem personale og forældre. 
Overskrifter: 

- Kommunikation – skriftlig contra mundtlig 
- Folder/information om arbejdsform og værdigrundlag/pædagogisk ståsted 
- Positive tilbagemeldinger som en del af informationsgrundlaget – også i 

udfordrende forhold og relationer 
- Inddragelse af forældreressourcer i forhold til ekskursioner/arrangementer 

8. 
20:58 

Kalender og indhold kommende møder 
Lørdag 21/3 kl. 10-22 Rock i Rusk 
Torsdag 2/4 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Torsdag 30/4 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Tirsdag 12/5 kl. 16:30-18. Dialogmøde F & I/skoler 
Tirsdag 9/6 kl. 16:30-18. Dialogmøde F & I/dagtilbud 
Torsdag 11/6 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Tirsdag 10/11 kl. 16:30-18. Dialogmøde F & I/skoler 
 
Indhold kommende møder: 
Styrkede læreplaner børnehus (feb/marts) 
Principper løbende (jf. prioritering fra 13/12 2018). Pt. ”børn i bevægelse”. 
Videre arbejde med forældresamarbejde 
 

9. 
20:59 
 

Evt. 

Live streaming fra Aarhus Universitet – naturvidenskabelige foredrag 

Vi er værter for 4 foredrag i foråret (gratis adgang for alle). 

Det er bare en virus (virusforsker Anders Fomsgaard) tirsdag 3/3 kl. 19-21 

Fremtidens natur (biolog Jens-Christian Svenning) tirsdag 10/3 kl. 19-21 

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden (biokemikerne Ronnie Glud og Bo Jørgensen) 

tirsdag 31/3 kl. 19-21 

Rask og glad (genomforsker Oluf Borbye Pedersen) tirsdag 21/4 kl. 19-21 



 

 

Læs mere på https://ofn.au.dk/ 

Ønske om mere håndsprit tilgængeligt. 

Overvejelser om mobilpolitik på 3.-4. kl. 
 

 

https://ofn.au.dk/

