Referat fra skolebestyrelsesmødet torsdag den 17.
januar 2017 kl. 19:00-21:30
18. januar 2017
Forældrerepræsentanter: Formand: Benni Hauge Pedersen, næstformand:, Lars
Tofte-Hansen, Nina Øhlenschlæger, Lone Munk, Jens Skjærbæk, Jan Kristensen,
Forældrerepræsentants suppleanter: Helene Fast Seefeldt
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler, Hanne Warmbier
Medarbejder fra UngVest: Jesper Svendsen
Elevrepræsentanter: Mikkel 7a
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen
Viceskoleinspektør: Steen Christian Knutzen
Fraværende: Helle Skjellerup

Eventuelt afbud sendes til Benni!

1. Meddelelser
1
fra elevrådet (19:00-19:15)
Elevrådet
vil
gerne
have friskvandsautomater. Der er problemer med at toiletterne ikke er rene.
.
Det blev drøftet, hvad der kan gøres ved toiletterne. Ideerne bliver taget med tilbage til elevrådet.
se evt.
Folkeskolen.dk/vejen til renere toiletter.
Nogle elever i ungemiljøet ønsker sig nye stole…men denne udfordring er taget med til servicelederen.
Elevrådet har drøftet brugen af lektiecafe og opfordrer til at tage den mere alvorligt og ønsker samtidigt at lærerne koordinerer lektier med hinanden.

2. Kontaktudvalg (19:15-19:30):
I forbindelse med implementering af ny struktur for Kontaktudvalg pr. 1/1 -2017, bedes I på et bestyrelsesmøde i januar dagsordenssætte udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til deltagelse i henholdsvis kontaktudvalg for hhv. 6-12 år (0. – 6. klasse),13-18 år (7. – 9. klasse) og Kontaktudvalg for
specialområdet – se nærmere om deltagerkredsen i de enkelte udvalg i vedhæftet informationsfolder.
Lone Munk deltager for ungemiljøet og Jens i børnemiljøet.

3. Afslutning på budget 2016 (19:30-20:00)
Budget for år 2016 afsluttes formelt 20. januar 2017, men vi viser hvor vi står nu, på tærsklen til deadline. Steen udsender budget.
Regnskabsåret er endnu ikke helt gjort op endnu, hvorfor tallene i det vedhæftede regneark ikke viser
det endelige årsresultat.
Arket viser et årsresultat med et overskud på kr. 560099,Men derfra skal trækkes udgifter på kr. 416935,Dette vil give et årsresultat på kr. 143164,- (Vi mangler dog stadig at få nogle refusioner fra kommunen og kender ikke det præcise beløb, men det vil være i omegnen af 50000,-)
Vi havde anslået årsresultatet til at blive kr. 159000,Mertildelingen til normering i budget 2017 skal drøftes på mødet i februar.
Det kommende SFO2 tilbud blev drøftet.
Der er bekymring for at de tilbud, der vil gives fra 5 årg. og opefter fysisk vil blive placeret for langt
væk. Skal vi selv tænke på at etablere vores eget.
Måske der skal etableres en taskforce, der kan arbejde med dette.
Hvem vil være med?
Lone & Helene (tager initiativ til et møde), skoleledelsen, elevrådet -

4. Pause (20:00-20:15)

Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej 30 5250 Odense SV. Tlf: 63752200
mail: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk Hjemmeside http://si.rasmusraskskolen.odense.dk

5. Brochure om RRS (20:15-20:45)
Skolens ledelse har ideer om at lave en folder/reklame, som hos f.eks. lokale ejendomsmæglere skal udleveres sammen med salgsopstilling på husene. Ideen påtænkes også at
præsenteres i skolens MED. Ideudveksling. Bilag vedlægges, er kun et arbejdspapir.
Bestyrelsen synes at det er en god ide.
Teksten skal evt. gennemgåes af andre for at få nogle spændende formuleringer
Statements istedet for… De mange dots.
Evt. anden overskrift
Videoklips på hjemmesiden –
Evt. Billede på forsiden af en glad familie
Den revideres og sendes ud til bestyrelsen igen.
Benni sender den til en nytilflyttet
Helene får nogle til at kigge formuleringerne
Jan vil prøve at sammenligne teksten med andre lokale skolers tekst om sig selv.

6. Rasmus Rask-Skolens fire udviklingsområder (20:45-21:00)
1: sprog, 2: læsning, 3: teknologi, 4: bevægelse
Tilbud fra studerende på SDU som er i gang med at skrive speciale om brugen af IT som
læringsværktøj for elever med koncentrationsvanskeligheder.
De forskellige udviklingsområders arbejde blev præsenteret.

7. Meddelelser: (21:00-21:10)
o
o
o

Medarbejderrepr.:
Formand: Inviteret til kulturmaskinen til møde med den nye undervisningsminister.
Skoleleder:
Er bestyrelsen blevet kontaktet af formanden fra Ubberuds bestyrelse mht. evt. afskaffelse af
gratisbussen?
At det overvejes stod i FS i december. Skal vi reagere på det, da det har stor betydning på for
skoler i yderområde?

8. Evt. (21:210-21:20: Næste møde ons.15/3
Datoer for kommende møder:
2017: ons.15/3, tors. 20/4, man. 22/5, tirs.13/6

