
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 8B og Hannah 9A 
Gæster Ingen 
Ledere Lars Robdrup, Ole Bønke, Jesper Kjær-Appelt 

Møde i Fællesbestyrelsen  
27.08.2020 kl. 19-21 skolen 

Fraværende/afbud: Mette 

 
1. 
19:00 

Informationer 
Kontantløs betaling. Er startet op fra skoleårets start. 
Der blev spurgt ind til, om der kunne sættes mindre beløb end 100 kr ind på kortet og 
mulighed for MobilePay. Lars R undersøger. 
Status på opslag lærerstilling. 106 ansøgninger. Samtaler mandag 31/8. Pernille 
deltager. 
Dialogmøde dagtilbud 8/9 kl. 16:30-18. Emner: nedskæring Specialpæd. Team 
samt rengøring. Lars VP deltager sammen med Jesper/Lars. Muligvis Daniel. 
Tilsynsbesøg Børnehus 28/9 kl. 8-10:30. Deltagere: Robert og Anders. 
Nedskæring rengøring skole og Børnehus. Der skæres en del timer væk i løbet af 
efteråret. Nedskæringen rammer alle med kommunal rengøring. 
Skolen nedjusteres 18 ugentlige timer – Børnehuset i mindre grad. Inddrages i 
bestyrelsens høringssvar til budgettet. 
Læreplanen Børnehuset (eksempel) 
Jesper fremlagde 1.udgave af de pædagogiske lærerplaner for Rosmus Børnehus. 
Den færdige version foreligger inden 17/9. Ros til personalet for arbejdet. 
 

2. 
19:15 

Corona status 
Orientering og drøftelse 
Lars orienterer om den aktuelle situation. Mange børn og voksne er testet indtil nu – 
men ingen positive. 
Beslutning om, at forældre ved positivt testresultat hurtigst muligt skal kontakte 
skolen telefonisk – også uden for almindelig åbningstid. Hvis skolen erfarer, at der er 
smittede informeres der på AULA 
 

3. 
19:25 

Deltagelse på forældremøder (bilag) 
Bestyrelsen plejer at deltage på forældremøderne i børnehus og i skolens klasser. 
Traditionen fastholdes. 
Datoer og forslag til emner fremgår af bilag. Besøg 5-10 min. 
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. 27/8 kl. 17-18:30 Udsat Niels 
4AB. 26/8 kl. 17-18:30 Udsat 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 
 

4. 
19:45 

Status byggeri Børnehus 
Orientering og en lille tur forbi. 
 
 

 



5. 
20:15 

Budget 2021 Syddjurs Kommune – direktionens oplæg offentliggjort dd. 
Oplægget med titlen ”Genopretning og vejen videre” er i torsdag præsenteret for 
byrådet og fredag for ledere og TR. Ses oplæg og bilag på hjemmesiden 
https://www.syddjurs.dk/node/12634466 
Overordnet set er udfordringen at genopbygge en kassebeholdning på 200 mio. (ved 
udgangen af 2020 forventes ca. 110 mio). Opgaven er altså i løbet af den næste år 
at have et årligt overskud på ca. 30 mio til at putte i kassen. 
Udligningsreformens ekstra ca. 50 mio til kommunen hjælper jo godt på budgetterne 
de næste år. 
I 2023 var forberedt en stor reduktion på skole og dagtilbud på 15 mio. Denne 
reduktion er nu taget af bordet og erstattet med årlige reduktioner på 0,5%. Alt i alt 
positivt for vores område, at vi slipper for en stor besparelse i 2023. 
 
På Børn & Læring er der ikke i budgetoplægget nye reduktioner. Der blev jo fundet 
ca. 11 mio under forårets genåbning af budgettet. Disse videreføres. 
De helt konkrete virkninger på vores tildelinger pr. barn er svære at overskue. Vi er 
lovet et bedre overblik snarest, men det er min vurdering, at det minder om 
tildelingen dette efterår. 
 
Der er indlagt nogle udvidelsesblokke som politikerne kan tage med. Forslagene er: 
- Udsætte overgang fra vuggestue til børnehave (nu 2 år 9 mdr) til 3 år. 
- Styrke udeliv og læringsrum ude i dagtilbud/skoler 
- Styrke arbejdet med uddannelsesparathed 
- Forbedret IT i skolerne 
 
Ift. anlæg er der 400.000 til forbedrede udeområder i børnehuset (det er som 
forventet og ligger i forlængelse af det vi har i gang). 
 
Orientering, drøftelse og beslutning om indhold i høringssvar 
 
Ud fra nye takster vil Børnehuset miste ca. 24.000 kr. og Skolen 7-800.000 kr. ift. 
budget får genåbningen af budget 2020 (forår 20). Det vil kunne mærkes især i 
skolen. 
Glædeligt, at der er foreslås lagt 3 mdr. til børnenes periode i Vuggestuen.  
En tildelingsmodel der ville tage højde for de socioøkonomiske forhold ville være en 
fordel for Børnehuset/skole. 
Store reduktioner i Støttekorpsets ressourcer – hvilket ramme de børn, der har de 
største behov for særlig indsats i børnehuset. 
IT- politikken og den kommende udmøntning blev drøftet. 
Lars udarbejder et udkast til høringssvar fredag. Rundsendes til kommentarer 
derefter. Sendes mandag morgen. 
 

6. 
20:35 

Årets arbejde i bestyrelsen 
Drøftelse af indhold, struktur mm 
Forslag:  
Fokus på unges alkoholvaner. Hvordan kan vi ændre landets dårlige rekord i unges 
druk? 
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. 
Temaer fra forældremøderne. 
Tilfredshed med møder og arbejde indtil videre.  
 

7. 
20:55 

Kalender og indhold kommende møder 
Tirsdag 8/9 kl. 16:30-18. Dialogmøde F&I/dagtilbud  
Torsdag 24/9 kl. 19-21 
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: 
Principper løbende (jf. prioritering fra 13/12 2018). Pt. ”børn i bevægelse”. 
Videre arbejde med forældresamarbejde 
Temaer fra forældremøderne 
 

8. 
 
 

Evt. 
 

 


