
 

 

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  
03.10.2019 kl. 19-21 på Rosmus Skole 

Fraværende/afbud: Rikke, Birthe 
Velkommen til Helle 
Præsentation 
IT vejleder Jesper Rasmussen deltager i temadrøftelsen, som derfor rykkes frem fra 
19:00-19:45. 
 
1. 
19:05 

Informationer 
Helle Vinge valgt som forældrerep. fra Børnehuset. Lone suppleant. 
Byggeri – kort rundtur inden mødet.  
Styrkede lærerplaner Børnehuset. Info om proces 
Ud af 52 ansøgere har vi ansat Christina Nissen-Jørgensen som pædagog i 
Børnehuset 
Ny køreplan lokalruterne. Man-tor er afgangen flyttet til 16:30. Virkning fra uge 43. 
7AB har været på udveksling i grænselandet. Genbesøg i maj. Mulig venskabsskole 
og etablering af tradition. 
Pba. merforbrug i Børn & Læring er vi trukket yderligere ca. 180.000 kr. i dette 
budgetår (for 2. gang). 
Stort teaterprojekt omkring Rugaard (”Heksejagt”) om et år. Skole og frivillige lokale 
kan blive involverede. 
Hvem kan deltage på dialogmødet med F & I den 5/11? Foreløbig Birthe+Lars 
 

2. 
19:15 

Budget 2020 Syddjurs 
Budgetkataloget er ude. Nu er det politikernes tur til at forhandle. 
Budgetmøde tirsdag 1/10. 
Budgetseminar torsdag/fredag 3.-4/10. 
Orientering og drøftelse (bl.a. om høringssvar, tiltag fra bestyrelserne samlet etc). 
Generelt er det et udsædvanligt fyldigt budgetkatalog – der har allerede været en 
intens mødeaktivitet i forskellige regi i forhold til forslagene. Det ser ud til, at der ikke 
bliver arbejdet videre med strukturforslagene, men at besparelserne findes på mange 
mindre poster. Derudover vil der sandsynligvis blive hentet på beløbet i forhold til 
tildelingsmodellen – beløbet pr. elev. 
Pernilles udkast til høringssvar blev gennemlæst og drøftet – afsnit blev tilføjet.  
 
 

3. 
19:45 

Tilbagemelding fra forældremøderne 
Orientering og drøftelse 
Udsat til næste møde 
 

4.  
20:00 
 

Parkourbanen 
En forælder har henvendt sig til borgmester og direktører omkring banen. 
Team Ejendomme, der nu er ansvarlige for udeområderne har derfor tjekket op på 
forholdene. 
Vurderinger er, at anlægget minder om andre skolers (omend større). 
Det er ikke i kategorien legeredskab, men opstillet som parkourbane.  
Faldunderlaget har været drøftet. Sand vil nok være bedre til at absorbere stød, men 
på den anden side vil sandet gøre fladerne glatte og medføre andre risici. Det 



 

 

vurderes derfor ikke som en god ændring. 
Siden opførelsen er der udviklet en standard, der regulerer krav til placering af 
stænger. Firmaet kan ikke umiddelbart garantere, at anlægget lever op til dette. 
Underlaget skulle opfylde kravene. 
Drøftelse om anlægget skal ændres, justeres, lukkes eller fortsætte uændret eller 
med evt. begrænsninger i benyttelsen. 
Installationen blev drøftet – der vil være flere muligheder for at gøre underlaget mere 
absorberende.  
Elevrådet har stor fokus på, at vi kan bevare det meget populære anlæg. 
Bestyrelsen ønsker også at bevare banen. Det skyldes, at den både er voldsomt 
populær og fremmer den aktivitet og bevægelse, vi ønsker i skoledagen. 
Bestyrelsen er derfor også bevidste om, at børn vil komme mindre til skade - ligesom 
på alle de øvrige legeredskaber. 
Bestyrelsen ønsker dog at sikre banen så godt som muligt. 
Bestyrelsen ønsker i den forbindelse en uvildig vurdering af eksternt firma. 
Der rettes derfor henvendelse til et sådant mhp. vurdering. Derefter tages endelig 
stilling. 
 

5. 
20:10 

Temadrøftelse – IT, iPads og digital dannelse (Jesper – IT vejleder deltager) 
Drøftelse bl.a. ud bl.a. fra disse spørgsmål og beslutning om evt. tiltag: 
 
Hvordan ruster vi vores elever bedst til en digitaliseret fremtid? 
Hvordan fremmer vi de gode og positive digitale muligheder? 
Hvordan håndterer vi de udfordringer de giver 

- Adgang, regler og kontrol (hvad kan vi teknisk og praktisk) 
- Forstyrrelse i fordybelsen 
- Opbygning af gode fællesskaber 

Hvordan inddrages forældrene i arbejdet 
- Følger børnenes færden på nettet og sociale platforme 
- Aftaler regler/begrænsninger 
- Bliver gode rollemodeller 

Jesper fortalte om den mulige styring, der er af elev-iPads gennem styresystemet 
Light Speed. Mange elever er dog gode til at omgå systemet og hente apps på 
anden vis. Det er også muligt for den enkelte underviser at tjekke hvilke aktuel side 
eleverne er på i undervisningen. Der bliver også lagt et stort arbejde i at drøfte den 
gode arbejdsmetode og digitale adfærd med eleverne – digital dannelse. Hjemmet og 
der regler der aftales der, er et vigtigt omdrejningspunkt.  
Der kan sagtens laves differentierede løsninger og tilbud i forhold til emner, fag og 
alderstrin.  
Fra forældreside er det oplevet, at de sociale medier har fyldt meget for elever på 5. 
årgang – at der er opstået konflikter på baggrund af f.eks. snapchat og Instagram – 
udsagn og billeder. Dette foregår ikke på de udleverede iPads, men på egne 
telefoner.  
Aftalt at skolen kommer med en beskrivelse til den gode brug af iPad til de enkelte 
aldersgrupper samt hvad skolen har gjort og tydeliggørelse af regler. 
Et andet spor kunne være en udmelding/vejledning fra bestyrelsen i forhold til 
forældrerolle og ansvar. Der tænkes videre i en sådan. 
Tages op på næste møde 
 

6. 
20:56 

Kalender og indhold kommende møder 
Tirsdag 5/11 kl. 16:30-18:30. Dialogmøde skoleområde (Lars, Birthe) 
Torsdag 7/11 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Tirsdag 3/12 kl. 16:30-18:30. Dialogmøde dagtilbud (kun formænd) 
Torsdag 5/12 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Torsdag 16/1 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Torsdag 6/2 kl. 17-20 skolefest 
Torsdag 27/2 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Lørdag 21/3 kl. 10-22 Rock i Rusk 



 

 

Torsdag 2/4 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Torsdag 30/4 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
Torsdag 11/6 kl. 19-21 (bestyrelsesmøde) 
 
Indhold kommende møder: 
IT – digital dannelse og brug af iPads 
Principper løbende (jf. prioritering fra 13/12 2018). Pt. ”børn i bevægelse”. 
Pjece kost og sundhed 
Hvordan laver vi beretning til forældrene? 
Drøftelse af hvilke emner og sager vi som skole/børnehus kan/skal støtte. 
 

7. 
20:58 
 

Evt. 
Lars fra bestyrelsen har udarbejdet et forslag til en folder omkring kost og motion, 
som vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.  
 
Stor tak til Lone for deltagelsen i bestyrelsensarbejde 
 

 


