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Forældrerepræsentanter: Formand: Julie Dahl Jensen,  
Jens Skjærbæk, Tine Kirckhoff Rasmussen, Helle Petersen, René G. Hansen 
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd:  
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler, Mona Jensen 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Micas Rochler (9.A), Lauritz Larsen (8.B), Næstformand: Marianne Elstrup Jensen 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. René er valgt som dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

   

       3  Nyt boligområde ved Bellinge (bilag). 
Bellinge Fælled skal i gang med etape 4. Etapen er i høring og derfor orienteres Rasmus 
Rask-Skolen. Lasse efterspørger kommunen i forhold til etablering af cykelsti til skolen. 

   

4  Nedlukning – Corona situationen – forløbet – elever – forældre – medarbejdere. 
Den 29. december 2020 blev det meldt ud at skolen ville blive lukket indtil den 17. januar 
2021. Der er nødpasning lokalt på skolen. Kriterierne for hvilke børn der må komme i 
nødpasning er bredere denne gang. Der er ca. 30 børn i nødpasning. Det er prioriteret at 
der i nødundervisningen ikke skal være undervisning hele dagen, da det er for hårdt for 
personale og børn at sidde ved skærmen hele dagen. Da det er nødundervisning er det 
ikke alle fag der vil blive undervist i. 

5  Orientering om det teknisk/serviceområde på RRS. 
Ivan er stoppet som teknisk service leder, da han har fået andet arbejde. Skolen kan lige 
nu gøre brug af en teknisk service medarbejder ved behov. BKF er ved at ansætte ny 
teknisk servicemedarbejder. René har været til kontaktudvalgsmøde hvor organiseringen 
af teknisk service leder blev drøftet. Man har opmærksomhed på, at der ikke skal ske en 
opgaveglidning over på medarbejderne og lederne. 

   

6   Orientering om kommende FSFO børn. 
Der er 51 børn der skal starte i FSFO børn. Der bliver derfor 2 klasser. Vi følger udviklingen 
i forhold til om der støder flere børn til. Vi er i fuld gang med at forberede til FSFO start. 

   

8  Orientering om møde med BKF, i forbindelse med det stigende elevtal. 
Vi har gjort opmærksom på skolens stigende elevtal. Der er derfor startet et samarbejde 
med BKF med fokus på RRS´s rammer og det stigende elevtal.  

   

     9   Orientering om Odense Kommunes velfærdsplan 2030. (bilag) 
Der er sat penge af til velfærdsplanen. Her er der blandt andet også fokus på 
folkeskolerne og at lokalområdet og foreningerne skal gøre større brug af skolernes 
lokaler.  

   

  Afslutning: 

10  Meddelelser: De 3 hurtige fra bestyrelsen:  
- Nyt boligområde i Bellinge  
- Corona 
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- Odense kommunes velfærdsplan 

11  Evt.:  

12  Underskrift af referat  

  Tak for i dag 

Boblere: Gennemse folder for forældreråd og få den rettet til, herunder også den gode opsparing. 
Bestyrelsesmøde/møde/workshop med deltagelse af forældrerådene 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
 
2021: 12/1, 25/2, 29/3, 27/4, 20/5, 15/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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