
 

 

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  
07.11.2019 kl. 19-21 på Rosmus Skole 

Fraværende/afbud: Mette 15 min forsinket 
 
1. 
19:00 

Informationer 
Skolens teamuge (uge 6) for 0.-7. kl. bliver i med udgangspunkt i FNs verdensmål. 
Der bliver ingen indsamling. Afsluttes med ”skolefest” torsdag 6/2 kl. 17-20. 
Næste møde i bestyrelsen 5/12. Mødetid/spisning? 
Børnehuset har fået tilbudt et forløb med Annette Fisker (tilsyns konsulent). Hun 
observerer i huset og mødes med personale efterfølgende til sparring. 
Dialogmøde dagtilbud 3/12 (1 forældre rep) 
Trafiksituationen. Pt. sker der ikke noget fra kommunal side. 
Trivselsarrangement januar/februar? 
 

2. 
19:10 

Budget 2020 Syddjurs – kort opsamling 
Børnehuset har fået 600.000 til udemiljø/mere plads. Den kommende tid bruger vi på 
at udforske mulighederne ved bl.a. at besøge naturbørnehaver. 
Spørgsmål/kommentarer til budget etc. 
 
 

3. 
19:20 

Tilbagemelding fra dialogmøde med F & I udvalget 5/11 
Birthe, Pernille og Lars deltog. Kort orientering. 
 
 

4. 
19:30 

Tilbagemelding fra forældremøderne 
Orientering, drøftelse og beslutning om evt. tiltag. 
 
 

5. 
19:45 

Pjece kost og motion 
Lars VP har lavet forslag til pjece.  
Bemærk at vi endnu ikke har udarbejdet et egentligt princip. 
Drøftelse og beslutning om næste skridt. 
 
Til orientering er indsat fra tidligere referater: 
Syddjurs Kommune har netop vedtaget en overordnet mad- og måltidspolitik. Denne skal udmøntes i 
handleplaner på alle enheder i løbet af 2019. 
Referat fra mødet 10/1 2019: 
Gruppearbejdet tog udgangspunkt i de ovenstående bilag – det forventes, at skolen på baggrund af den 
nye mad- og måltidspolitik skal formulere nye principper for området. Den indledende drøftelse 
omhandlede det generelle niveau af sukkerindtagelse i skole og Børnehus. Drøftelse af de næste skridt i 
forhold til en reduktion af sukkerniveauet i de tilbud, vi giver vores børn. 
Vi har besluttet, at der ikke serveres sukker til de mindre børn i institutionens daglige tilbud til børnene. 
Samtidig vil der være få dage i forbindelse med arrangementer, hvor der serveres sukkerholdige 
fødevarer. 
Samtidig skal der udarbejdes ideer til reduktion af sukkerindholdet i de produkter der serveres i Tidlig 
SFO og SFO. 
Robert fremlagde ide om billedkampagne i forhold til de gode eksempler. 
Til næste møde udarbejdes indledende forslag i forhold til principper og indsatsplan ved nedsat udvalg 
(Robert og Lone) 
Referat fra møde 7/2: 
Fortsat drøftelse pba udkast fra Robert og Lone. 
Det blev foreslået, at gå videre med en dialog med forældrene i forhold til institutionens brug af sukker - 



 

 

og de madpakker som børnene gives med hjemmefra. 
Debatten genoptages på næste møde – efter Jesper og Marianne har undersøgt forholdene nærmere. 
Til næste drøftelse vil der blive forelagt en oversigt over de aktuelle begivenheder i Børnehuset, hvor 
der serveres sukker. 
Referat fra møde 7/3: 
På baggrund af forslag fra Børnehuset vedtages en udmøntning af kostpolitikken ift. sukker i 
Børnehuset. 
Lars R renskriver. Træder i kraft pr. 1/4. 
Info til forældre i månedsbrevet april 
Vuggestuen: Serverer morgenmad uden sukker. Der tilbydes havregrød med en smørklat. Brød med 
smør, smøreost eller leverpostej. 
Børnehaven: Børnehaven serverer havregryn og havregrød. Der er mulighed for en smule sukker 
(styres af de voksne/Personalet). Brød med smør, smøreost eller leverpostej. 
Generelt: I særlige situationer/højtider/arrangementer et par gange om året kan vi udlevere 
sukkerholdige madvarer. 
Vi stopper servering af saftevand. På hede dage er der dog mulighed for at give børnene saftevand (ift.  
salt-, sukker- og væskebalancen). 
Referat fra møde 25/4: 
Bestyrelsens beslutning vedr. sundhed & kost i Børnehuset er udmeldt til forældrene. Der har endnu 
ikke været kommentarer. 
Lars redegjorde for elevrådets mandat fra klassetilbagemeldingerne. I bestyrelsen blev det diskuteret 
hvordan sukker procenten fortsat kan nedbringes – samtidig bør der lægges vægt på, hvordan vi kan 
øge procentdelen af økologiske bestanddele i bodens tilbud- ligeledes vil der arbejdes for, at Boden 
også har kødløse retter/dage. 
Endvidere blev den gratis morgenmad drøftet i forhold til sortiment og sukkerindhold. 
Der er ønske om, at bevare fredagens tilbud om eftermiddagssnack i boden. 
Forslag om kostkampagne/pjece udarbejdet af skolebestyrelsen i forhold til kostpolitik og den gode 
madpakke. Der blev nedsat projekt gruppe med Pernille, Robert, Jesper, Lars V. og Mette. 
Skolen arbejder videre med abonnementsordning. 
I boden har vi gjort følgende: Yoghurt er fjernet fra morgenbordet, der afprøves kødfrie retter og økologi 
opprioriteres på grønt og mejeri. 
Det har haft en mærkbar negativ effekt på antallet af elever, der spiser morgenmad at yoghurten er 
fjernet. Vi følger udviklingen over sommeren. 
Abonnements ordning afventer god praktisk løsning og næste skoleår. 
Der arbejdes fortsat på pjecen 
 
 

6.  
20:15 
 

Parkourbanen 
Fortsat drøftelse fra sidste møde. 
Fra mødet 3/10: 
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. 
 
En anden leverandør har givet tilbud på ekstra faldunderlag der kan lægges ovenpå 
eksisterende. Pris mellem 400-500 pr. m2 afhængig af produktet. Der kan evt. 
lægges udvalgte steder. 
Samtidig er der rettet henvendelse til leverandør mhp. vurdering af om banen kan 
godkendes ift. de regler, der gælder i dag. 
 
 



 

 

7. 
20:25 

Temadrøftelse – IT, iPads og digital dannelse 
Fortsat drøftelse. 
Fra mødet 3/10: 
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. 
 
Drøftelse af bud fra skolen (fremlægges på mødet). 
 
 

8. 
20:50 
 

AULA – hvordan er vi kommet  i gang? 
Kort drøftelse og tilbagemelding fra forældre rep. 
 
 

9. 
20:56 

Kalender og indhold kommende møder 
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: 
Styrkede læreplaner børnehus (december mødet) 
Principper løbende (jf. prioritering fra 13/12 2018). Pt. ”børn i bevægelse”. 
Hvordan laver vi beretning til forældrene? 
Drøftelse af hvilke emner og sager vi som skole/børnehus kan/skal støtte. 
 

10. 
20:58 
 

Evt. 
 
 

 


