
 

 
Dagsorden til  

Ordinært skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 19. april 2018 kl. 19:00  

 
 
 
 
 

 

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, Nina Øhlenschlæger, 
Jens Skjærbæk 
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Viceskoleleder: Rie Storm 
Fraværende:  Jan Kristensen 
Eventuelt afbud sendes til Jan 
 

Punkt Ca tid Beskrivelse 

1.  19:00 Valg af dirigent: Helle 

2.  19:00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

  Overordnet styringsramme for skolebestyrelsens arbejde fremadrettet: 

  Årshjulets beslutningspunkter: 

3.  19.05 Forberedelse af valg til skolebestyrelsen: 
Lola Jensen kommer og holder foredrag på valgaftenen. Grundet få tilmeldte forlænger vi 
tilmeldingsfristen til den 24. april. Helle sender besked ud på forældreintra og minder om 
arrangementet og valg. 
Der vil være kaffe/the på aftenen. Ivan stiller stole op. Foredraget holdes i aulaen, hvor 
der er projektor og whiteboard til rådighed. Formanden styrer valghandlingen. Der ligges 
infofoldere om skolebestyrelsen på facebook. Der ligges foldere klar på aftenen. 

4.  20.00 Årsberetning: 
Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde den 28. Maj 2018. 

  Øvrige beslutningspunkter: 

5.  20.25 Orientering om Fagfordeling og personalesituationen inkl. tanker om næste skoleår: 
Børnehaveklasseleder, Mia, går på pension med udgang af dette skoleår. I forflyttelses-
runden i kommunen er der søgt om 1 børnehaveklasseleder, 1 barselsvikariat som lærer, 
1 lærer. 
Vi har fået 1 børnehaveklasseleder fra Åløkkeskolen. 
I samarbejde med personalet er ledelsen i gang med at få det sidste overblik over næste 
års planlægning. 
Tirsdag den 24. april er der valgfagsdag for 6.,7. og 8. årgang.  
1 barselsvikariat som lærer og 1 lærer skal slås op til kommende skoleår. 

6.  20.55 Beslutningspunkt vedr. udgifter til kunststofgræsbane: 

Lasse laver udkast til en kontrakt med BBB vedr. brug af kunststofgræsbanen.  

7.  21:05 Forskønnelse af toiletter: 
Elevrådet har fokus på at gøre toiletterne mere indbydende. Elevrådet har taget initiativ til 
forskellige tiltag for at gøre toiletterne mere hyggelige. Toiletterne på torvet renoveres. 

 21:20 Afslutning: 

8.   Meddelelser: Ingen meddelelser. 

9.   Evt. 
Intern forhøring vedr. projekt om medicinsk cannabis produktion: Bestyrelsen gør indsi-
gelse vedr. bekymring omkring øget tung trafik ved Rasmus Rask Skolen. 
Sommerfrokost: Skolen arrangerer sommerfrokost. 

10.   Underskrift af referat  

 21:30 Tak for et godt møde.   
 
Næste møde: mandag d. 28. maj 2018 
 

tel:63752200%20SFO:%2063752210
mailto:rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk


Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2018: man d. 28. maj, tirs d. 19. juni. 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet 
 
Jan 


