Dagsorden til
Ordinært skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00

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

Punkt
1.
2.

Ca tid
19:00
19:00

3.

19.05

Beskrivelse
Valg af dirigent: Jan
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Overordnet styringsramme for skolebestyrelsens arbejde fremadrettet:
Årshjulets beslutningspunkter:
Forberedelse af valg til skolebestyrelsen
Herunder bl.a. Lola og valg:
Jan åbner valget og gør opmærksom på, at der efter foredrag med Lola Jensen, er valg til
skolebestyrelsen.

4.

20.05

5.

20.40

6.

21.10
21:20

7.
8.
9.
21:30

Lola skal holde foredrag med emnerne ”Forældrerollen til et barn til et barn i det nye årtusinde-servicering-opdragelse-omsorg”, Modet til at turde sætte omsorgsfulde rammer
og give værdisætning til børn” samt som overgang til valghandling ”Styrkelse af forældresamarbejdet i institution/klassen/skolen”.
Start 18.30-20.30. Valghandling kl. 20.00.
Til- og framelding på Intra.
H-lokaler bookes som sikkerhed, ellers afholdes foredrag i Aula.
Anette laver indbydelse. Indbydelse udsendes fredag d. 23. marts. Valgfolder udsendes
tirsdag d. 3. april.
Valgmateriale fra Skole og Forældre, skal på Facebook. Det ordner Helle.
Planlægning af det kommende skoleår:
Skolen er startet på faglige overleveringer. Ledelse vil gerne satse på vejleder i forbindelse med aktionslæringsforløb og flere kontakter ud i klasserne med vejledning.
Øvrige beslutningspunkter:
Tilbagemelding vedr. sociale medier / digital dannelse (Helle og Lasse): Helle og Lasse orienterede. Planlagt møde med Lykke Møller Kristensen om sociale medier og digital dannelse, er blevet aflyst. Det har stoppet processen lidt. Årshjul for de forskellige årgange
skal udfærdiges med mål for hver årgang. Generelt eftersyn og nye tiltag. Vigtigt at få forældre inddraget.
Beslutning vedr. bidrag til kunststofgræsbane: Intet nyt. Tages på ved næste møde.
Afslutning:
Meddelelser
- Info om ansættelse af ny viceskoleleder: Lasse orienterede. Rie starter tirsdag d. 3. april.
Evt.
Underskrift af referat
Tak for et godt møde.

Næste møde: torsdag d. 19. april. 2018
Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej 30 5250 Odense SV. Tlf: 63752200
mail: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk Hjemmeside http://si.rasmusraskskolen.odense.dk

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

