
 

 
Referat fra  

Ordinært skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 14. december 2017 kl. 17:00  

 
 
 
 
 

 

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

Forældrerepræsentanter: Formand: Jan Kristensen, Næstformand: Helle Skjellerup, Lars Tofte-Hansen, Nina 
Øhlenschlæger, Jens Skjærbæk 
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Viceskoleleder: Steen Christian Knutzen 
Fraværende: Mona  
Eventuelt afbud sendes til Jan 
 

Punkt Ca tid Beskrivelse 

1.  17:00 Valg af dirigent 
Jan 

2.  17:00 Godkendelse af dagsorden 
Godkendes 

  Overordnet styringsramme for skolebestyrelsens arbejde fremadrettet: 

  Årshjulets beslutningspunkter: 

3.  17.05 Revision af principper. Udvalgt princip: Undervisningens organisering (herunder timetal 
og skoledagens længde) 
Præsentation af princippers karakter. 
I forhold til Undervisningens organisering, er der også kommunale retningslinjer som sko-
len er underlagt, eks. Skoledagens længde, timetal etc. 

• UUV (også drøftelsen om to-lærertimer) 

• Valgfagsudbud 

• Den åbne skole – (bla. omfang, klassetrin, kvalificering, muligheder) 

• Praktikforløb 

• Skolens udviklingsområder. 

• Allerede bestående principper – lektiecafe, vikardækning… 

Ledelsen har ansvaret for at de lovmæssige og kommunale krav overholdes. 
 
http://skole-foraeldre.dk/publikation/haefte-4 
 

 

  Øvrige beslutningspunkter: 

4.  17.35 Høringssvar til kvalitetsrapport. Svarfrist 12. januar. Nedsættelse af arbejdsgruppe 
Skolebestyrelsen skal sende et svar. 
Hvis nogen fra bestyrelsen har en respons på kvalitetsrapporten man ønsker at give, kan 
dette medlem inden d. 28/12 2017   sende det til Jan, hvorefter han sammenfatter det, og 
rundsender høringssvaret til bestyrelsen, så der er mulighed for at kommentere på det. 
Herefter sørger Jan for at det bliver indsendt. 

5.  17.40 Beslutningsforslag til behandling: Konvertering af UUV til to lærertimer. 
Det er blevet meldt ud fra forvaltningen, at skolen ikke må konvertere UUV til tolærerti-
mer i mere end fire klasser. 
Dette undrer skolebestyrelsen, da der er både faglige og pædagogiske argumenter for at 
gøre det, vi har valgt. 
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Det står uklart hvor kravet om begrænsning på de fire timer kommer fra. 
Skal vi lave om midt i skoleåret eller fortsætte skoleåret ud? 
Skolebestyrelsen ønsker ikke at ændre praksis på dette tidspunkt, da der er både faglige 
og pædagogiske argumenter, som skolebestyrelsen bakker op om. 
 

6.  17.50 Arbejde med vision for skolen. 
 

 18:20 Afslutning: 

7.   Meddelelser 

8.   Evt. 

9.   Underskrift af referat  

 18:30 Afgang til julefrokost    
 
NB: VI mødes ekstra tidligt til et forkortet møde og efterfølgende fælles julefrokost i bestyrelsen 
 
Næste møde: mandag d. 22. jan. 2018 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2018: man d. 22. jan., tirs d. 20. febr., ons d. 21. marts, tors d. 19. april, man d. 28. maj, tirs d. 19. juni. 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet 
 
Jan 


