
 

 

Rosmus Skole – Rosmus Børnehus 
Forældrevalgte Børnehus: Daniel Stokholm, Lone Green Engsig 
Forældrevalgte skole: Mette Platz, Niels Arentzen, Robert Boye Andersen, Pernille Clemmensen 

Poulsen  og Lars Vinther Pedersen. 
Medarbejderrep. Birthe Grauballe, Mathilde Hedegaard, Marianne Wilson 
Elevrep. Ikke valgt endnu 
Gæster Sidsel L Andersen, Rikke L Schmidt 
Ledere Lars Robdrup, Ole Bønke, Jesper Kjær-Appelt 

Møde i Fællesbestyrelsen  
29.08.2019 kl. 19-21 på Rosmus Skole 

Fraværende/afbud: Mathilde 
 
Steffen er netop startet på ”lærer til leder”. Observerer til møde. 
 
1. 
19:00 

Informationer 
Byggeri – evt. kort rundtur 
Udskudt til næste møde, hvor der vil være mere at vise frem. 
F & I udvalgsmøde  afholdt her 13/8. Bl.a. ift. kapaciteten i Børnehuset. Punkt på 
næste F & I møde 3/9 2019. Lars orienterede om de oplistede scenarier – vigtigt at vi 
gør opmærksom på nødvendigheden af fortsat at kunne modtage søskende. Niels og 
Pernille tager kontakt til det politiske niveau. 
Dagtilbud dialogmøde flyttet til 3/12 kl. 16:30 
Team Ejendomme kontaktes i forhold til at afklare, hvad forældre evt. kan hjælpe 
med. 
Styrkede læreplaner Børnehuset. Info om proces 
Jesper orienterede om processen – i øjeblikket mødes personalet hver 2. uge for at 
udarbejde udkast. 
Ansættelse pædagog børnehuset. Samtaler 23/9 kl. 13:30 (Daniel deltager). 
Valgfag og linjer i udskolingen. Kort orientering 
Madkundskab og billedkunst og håndværk/design er 2 årige forløb. Valgfag er musik, 
E-sport, Natur og Fiskeri og billedkunst. 
Rygning. Forældreinfo udsendt. 
Fredag 1/11. RockiRusk/landsbyklynge arr. med Sylvester Larsen. 
11 for health i 4AB. https://www.dbu.dk/boern-og-unge/fodbold-i-skolen/for-skoler/11-
for-health/ 
 

2. 
19:15 

Budget 2020 & 2019 Syddjurs 
Orientering. 
Tidsplan revideret. Budgetkatalog offentliggøres fredag 27/9. 
Der forventes et sparekatalog fra Børn & Læring (dagtilbud/skoler) på min 30 mio. 
over de næste år. 
Pt. merforbrug i Syddjurs på forventet 53 mio. Heraf skoleafd. 10 mio. Primært pga. 
mindre fald i udgifter til specialområdet end forventet. 
Skolerne har allerede bidraget med ½ af dette beløb, og Rosmus Skole budget inden 
sommer reduceret med 180.000 kr. Noget tyder på, at tilsvarende finansieringsmodel 
besluttes for den sidste halvdel også. 
I 2019 må vi derfor forvente at budgettet reduceres med en betydelig del (1,5%). En 
del af de midler vi havde forventet at bruge på inventar mv ifm. renovering er på den 
måde forduftet. 
Ift. budget 2020 bliver det meget spændende at se kataloget og følge udviklingen i 
den kommunale økonomi (pt. forhandlinger mellem KL og regeringen). 
 

3. 
19:30 

Trafikforhold (bilag) 
A. Indskolingen (bilag) 

I samarbejde med Jesper fra Veje og trafik lavede vi op til ferien en plan (tidligere 
udsendt og nu vedhæftet). 



 

 

Skilte er bestilt men ændring af øvrige forhold pt. uafklaret. 
Pga. flere elever og ændret mødetid er trafikken morgener yderligere forværret. Det 
nærmer sig kaotiske tilstande. 
Jesper (Veje og trafik) observerer trafikken fredag morgen. 
Drøftelse: 
Der var en generel holdning i bestyrelsen til, at forældrene skal oplyses om 
hensigtsmæssige afleverings- og parkeringsrutiner. Personalet parkerer fremover på 
den fjerneste del af arealet.  
Der er aftalt møde med Veje og Trafik i forhold til skiltning allerede 30/8. Der er plan 
om kampagne og oplysning fra bestyrelsens side i forhold til de nye løsninger.  
Diskussion af de mulige løsninger på baggrund af oversigtskort. 

B. Busser - Midttrafik 
Kommende ruteforløb for 122 pt. til politisk drøftelse i byrådene i Norddjurs og 
Syddjurs. Vedtages efter planen på kommende byrådsmøder. 
Der arbejdes fortsat på – i Syddjurs – at forbedre betjeningen på 351. 
Orientering: 
Mette refererede fra flere forældremøder, at det er et oplevet problem, at busserne 
ofte er forsinkede – vigtigt, at eleverne bliver oplyst om, at forsinket ankomst ikke er 
deres problem i forhold til start på læsebåndet/1. lektion. 
Lars fortalte om den aktuelle situation i forhold de ændringer der er på vej i forhold til 
de eksisterende busruter og placering af stop. 
Den store reduktion i afgange opleves af mange som et voldsomt forringet 
serviceniveau. Syddjurs Kommune ser det ud til at der er velvillighed i forhold til at 
forbedre forholdene. 
Ift. lokalruternes afgang eftermiddage har der været ønsker til ændringer. 
Bestyrelsen følger udviklingen i den kommende tid inden der anbefales hvilken vej 
afgangene evt. skal rykkes. 
 

4.  
19:50 
 

”Mellemtid” – SFO (bilag udleveres på mødet) 
Den kortere skoledag i sammenhæng med vores forpligtigelse til pasning af børn, der 
ikke går i SFO giver nye muligheder. 
Vi vil gerne starte SFO aktiviteterne allerede 13:30. Det vil styrke kvaliteten af SFO. 
Vi ønsker både at lave nogle faste hold samt fortsat mulighed for leg og ad hoc 
aktiviteter. 
Drøftelse 
Opbakning til forslaget. 
 

5. 
20:10 

Morgen i indskolingen 
Som nævnt tidligere er vi blevet overvældet af antal børn og voksne på skolen fra 
7:50-8:10. 
Vi har nu åbnet klasselokalerne tidligere og forbedret bemanding. 
Drøftelse: 
Det ser ud til, at ændringerne har haft en positiv effekt i forhold til at give en mere 
rolig morgen. 
 

6. 
20:20 
 

Forældremøderne 
Jf. oplæg rundsendt på mail inkl. input fra Sidsel og Rikke. 
Forældremøder datoer: 
Børnehus        26/9 18:30-20:30 (Daniel, Sidsel, Lone) 
0AB                25/9 17-19 (Rikke) 
1AB                4/9 17-19 (Robert, Sidsel) 
2AB                11/9 17-18:30 (Robert) 
3AB                26/8 17-19 (Pernille, Mette, Rikke) 
4AB                18/9 17-19 (Rikke, Sidsel) 
5AB                29/8 17-19 (Pernille) 
6AB                4/9 kl. 17-19 (Robert) 
7AB                21/8 kl. 17-19 (Robert) 
8AB                2/9 kl. 17-19 (Robert) 
9A                  2/9 kl. 17-19 (Mette) 



 

 

Drøftelse: 
Tilbagemeldinger: 
iPad og it har fyldt meget på møderne. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. 
Skoleboden: Flere elever har oplevet, at der kan være udsolgt i skoleboden før tid. 
Det skal undersøges – der bør være nok tilbud dagen igennem.  
Parkourbanen blev drøftet: Der er flere der har brækket arme eller håndled – men 
banen er korrekt udformet og sikkerhedsmæssigt godkendt. Banen er populær – men 
den er udformet, så den er udfordrende og der er mulighed for at slå sig.  
 

7. 
20:30 

”Børn i bevægelse” – temadrøftelse (bilag) 
Fortsat fra sidste møde 
Drøftelsen er udskudt. 
 

8. 
20:56 

Kalender 
Torsdag 3/10 kl. 19-21. Bl.a. budget 2020, tema om ipads/IT 
Tirsdag 22/10 kl. 16:30-18:30. Dialogmøde skoleområde (Lars) 
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. 
 
 

8. 
20:58 
 

Evt. 
Pernille skal til formøde 30/9 vedr. dialogmødet omkring udformning af dagsorden– 
22/10 er der dialogmøde - Lars deltager fra bestyrelsen + ledelsen. 
Lars arbejder på udarbejdelse af kost-folder. 
I forhold til valg af repræsentanter fra Børnehuset vil der blive lavet 
kampagne/reklame (nodging) for det i forbindelse med indkaldelse til et 
forældrearrangement. 
I Børnehuset opleves faktisk en stigning i børnenes sukkerindtag – gennem 
medbragt saft og madpakker – hvordan håndteres det? 
 
 

 


