
 

 
Dagsorden til  

Ordinært skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 19. juni 2018 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, Nina Øhlenschlæger, 
Jens Skjærbæk 
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Viceskoleleder:  
Fraværende:  Rie  
Eventuelt afbud sendes til Jan 
 

Punkt Ca tid Beskrivelse 

1.  17:00 Valg af dirigent: Helle 

2.  17:00 Godkendelse af dagsorden: Ekstra punkt kommet på i stedet for ”Godkendelse af ske-
maer” Punkt der kommer på: ”BYOD” 

  Overordnet styringsramme for skolebestyrelsens arbejde fremadrettet: 

  Årshjulets beslutningspunkter: 

3.  17.05 Indhold til forældremøder – opfølgning på punkt fra sidst:  
Video om skolen vises til forældremøder. Ny bestyrelse præsenteres og efterspørger om-
råder fra forældre, der kan arbejdes videre med i bestyrelsen. Folder fra skolebestyrel-
sesvalget kan bruges som oplæg i publisher. Kontaktforældre skal på Intra. Lærerne sør-
ger for at aflevere til skolens kontor, hvem der er kontaktforældre. Vi skal have afsat be-
styrelsesmøde for den nye bestyrelse i den første uge af skoleåret (Lasse indkalder). På 
første bestyrelsesmøde brainstormes på fokusområder for bestyrelsesarbejdet.  

  Øvrige beslutningspunkter: 

4.  17.30 Rusmiddelpolitik (Folder udleveret sidst): Der skal gives fuld gas på rusmiddelområdet. 
Skolen skal have nogle strategier. Helle, Mona og Anette sidder i et udvalg. Gruppen mø-
des i akademiuge. 

5.  18.00 Godkendelse af skemaer (forudsætter de er færdige) Udgået. BYOD kommer på i stedet: 
Skolen tilbyder chromebook til 4.-6. klasse for skoleåret 2018/19. Skolen laver mulighed 
for framelding. Tilbagelevering til skolen efter 6. klasse eller hvis chromebook ikke bliver 
brugt. Computer skal kunne tages med hjem. Der skal være diverse regler ved udlevering 
af computere, f.eks. brug af kamera mm. Klare regler omkring erstatning. Skolen skal lave 
kontrakt. Skolebestyrelsen kan lave politik for erstatningsansvar. Tage udgangspunkt i 
Agedrup Skoles informationsbrev. Skrive det samme ud til kommende 3. klasser om at 
vente med at købe computere til børnene. 

6.  18:20 Ansættelsessamtaler (opfølgning): Lasse orienterede. 

 18:30 Afslutning: 

7.   Meddelelser 

8.   Evt. 

9.   Underskrift af referat  

 18:45 Sommerfest. 
Tak for et godt samarbejde.   

 
Næste møde:  
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet 
 
Jan 

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

