
 

 

Rosmus Skole – Rosmus Børnehus 
Forældrevalgte Børnehus: Daniel Stokholm, Helle Vinge (udtræder 30/4) 
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/Steffen Søderskov, Jesper Kjær-Appelt 

Møde i Fællesbestyrelsen  
30.04.2020 kl. 19-21 skype/skole 

Fraværende/afbud: Alle deltager fysisk eller via skype 
Velkommen til Anders, der indtræder som suppleant for Helle. 
Velkommen til Steffen (Steffen deltager som ledelsesrep. mens Ole er i Thorsager). 
Farvel til Helle som udtræder af bestyrelsen. 

 
1. 
19:00 

Informationer 
Helle Vinge udtræder af bestyrelsen med udgangen af maj. Lone er 1. supp. Men 
ønsker ikke at indtræde pt. Anders er 2. supp. og indtræder i bestyrelsen i stedet for 
Helle (valgt frem til august 21). 
Skolestart. 28-29 elever. Vi håndterer det fleksibelt med bemanding på 3-4 voksne 
og 2 lokaler. 
Læselyst projekt SFO. Godt på vej. Kirsten tovholder. 
Kvalitetsrapport. Høringssvar indsendt. 
Udeområder Børnehus. Første etape med isolering af skur/værksted igangsættes 
snarest. 
TSFO godt i gang. 
Flere pædagoger i dagtilbud. Kr. 200.000 til børnehuset i 2020. Der ansættes 
ekstra pædagogmedhjælper og der skrues op for nogle pædagogtimer. 
Landsbyklynge evt. nyt. Generalforsamling 18/6. Enten face to face eller virtuelt. 
Mødestedet/Verdensmålenes Hus. Projektet kører videre med konkretisering af 
planer og søgning af midler fra fonde. 

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

2. 
19:15 

Corona åbning 
Orientering fra skole og børnehus. 
Børnehus. Fokus på adskilte grupper i ny opdeling af huset og opstillede telte. 
Børnehavebørnene primært ude. Det fungerer fint. 
Skole. Hele skolen i brug, så 0.-5. kl. har dobbelt plads, egne indgange og 
håndvaske. Skema ændret, så få voksne i hver klasse. Udeområder også opdelt. 
Det fungerer fint. 
 
Tanker om evt. opstart af 6.-9. kl. hvis muligt. 
LR orienterer om vores foreløbige overvejelser. Sonderinger i lokalområdet 
gennemført mhp afklaring af, om vi i givet fald kan låne fysiske rammer i 
lokalområdet. Indtil videre ser det positivt ud, og vi vil (med de nuværende 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen) kunne åbne op til 2 dage for 6.-9. kl., hvis det 
bliver muligt ift. lovgivningen. 
 

3. 
19:45 

Styrkede læreplaner Børnehuset (bilag) 
Orientering og drøftelse ud fra den foreløbige udgave. Input og tanker fra bestyrelsen 
ønskes. 
Med fordel kunne skrives mere om forældresamarbejde og børnenes indbyrdes 
relationer. 
God ide hvis forældrene i børnehuset kunne inddrages. Pt. vil det desværre nok 
skulle være virtuelt. 
Små filmklip kunne være en god måde at inddrage forældrene på. 

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


 

 

Jesper og Marianne går videre med disse input. 
 

4. 
20:15 

Næste skoleår (bilag) 
Orientering og drøftelse. 

- Skolestart 28-29 børn i kommende 0.kl. 
- Ringetider med udg. pkt i 45 min lek (bilag). Læsebånd indtænkes i 1. lektion. 

Gode muligheder for 1,5 times moduler. 
- Tilbud om fransk på 5. kl. droppes. Kun 10 af 46 har tilkendegivet ønske for 

fransk (har langt fra hørt fra alle, men tænker, at de der ville vælge fransk 
burde have reageret) 

- Timetal og fag (bilag). Generelt er dansk og matematik styrket. Engelsk 
starter fremover op i 1. kl. 

- Valgfag linjer fortsætter uændret 
- Lokalefordeling (bilag). Med fuld 2-sporet skole næste år kan det lige akkurat 

lade sig gøre, at alle klasser har eget lokale. 
Pt. er fagfordeling i gang. Forventes færdig i løbet af de næste 2 uger. 
Elevtallet forventes stabilt omkring 370 elever næste år. 
I udskolingen afvikles en del af timerne (ca 50) igen næste år som overnatninger ifm 
lejrskole og ture. 

 

5.  
20:30 

Genåbning af budget 2020 (bilag) 
Orientering 
Forligsaftale indgået (22/4). Det er sparet i alt 45 mio heraf ca. 11 på skole/dagtilbud 
En del anlægsudgifter udskydes mhp. at styrke likviditeten. 
På skoleområdet skæres i kompetenceudviklingsmidlerne, madpuljen fjernes, PPR 
skæres med 2-3 stillinger, forældrebetaling klub hæves og ungdomsskole beskæres 
yderligere også. 
Tildelingen til skolerne reduceres med 3 mio – men det går ca. lige op med de ekstra 
midler fra finanslovaftale (dvs. de penge får vi ikke). 
På dagtilbudsområdet reduceres i tildelingen pr. barn (3 mio i alt). De midler vi har 
fået til de fysiske rammer fordeles på 2020 og 2021. Så en del af det er altså udskudt 
til 21. 
Udover ovenstående – så er der i forvejen vedtaget reduktioner i år og de kommende 
år. 
Klubben har haft udfordringer med tilmeldinger, da 3. kl. er overgået til klub midt i 
nedlukningen. Kan forstærkes af øget forældrebetaling og besparelser. LR 
undersøger muligheden for – sammen med klubben – at informere forældre. 
 

6. 
20:40 

Input til interview om Verdensmålenes Hus 
Pernille skal interviewes fredag ifm. ønsker/behov børnehus/skole.  
1: Hvordan bruger I hallen og området udenfor nu? 
2: Hvilken aktuelle behov håber I VMH´s nye faciliteter kan indfri? Type og omfang? 
3: Hvilken potentielle behov håber I VMH´s nye faciliteter kan løse? Type og omfang? 
4: Hvad er allervigtigst? 
5: Hvilken synergier kan I forestille jer med andre nuværende og kommende brugere? 
6: Har du /I ideer til, hvordan vi kan arbejde/implementere FN Verdensmål? 
7: Hvad mener du/I er vigtigt for at VMH blevet et fælleshus og fællesskabende for hele 
klyngen? 
8: Har I nogle helt specifikke ideer til det byggede, udendørsområdet og den fysiske 
sammenhæng med Tirstrup og klyngen? 
9: Har du/I allerede ideer til hvordan I kan bidrage til Verdensmålenes Hus? 

Vigtigt med stisystem og transportmuligheder fra Rosmus til Tirstrup. 
Vi vil kunne drage nytte af fysiske rammer, der er anderledes end de vi har samt 
drage nytte af det miljø, vi forventer kommer omkring huset (viden om 
bæredygtighed, innovasion, iværksætteri, værksteder etc.). 
Et muligt samarbejde mellem generationer kunne også være oplagt. 
 

7. 
 

Kalender og indhold kommende møder 
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: 
Principper løbende (jf. prioritering fra 13/12 2018). Pt. ”børn i bevægelse”. 
Videre arbejde med forældresamarbejde 
 

8. 
 
 

Evt. 
Det afklares primo juni, hvordan vi afholder bestyrelsesmødet den 11/6. Hvis muligt 
mødes vi tidligere og spiser lidt god mad sammen som afslutning på skoleårets 
arbejde. 
 

 


