
 

 
Dagsorden til  

Ordinært skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 28. maj 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,  Nina Øhlenschlæger, Jens Skjærbæk 
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Viceskoleleder: Rie Storm 
Fraværende: Næstformand Helle Skjellerup 
Eventuelt afbud sendes til Jan 
 

Punkt Ca tid Beskrivelse 

1.  19:00 Valg af dirigent: Jan  

2.  19:00 Godkendelse af dagsorden: 
Punkt til evt.: Sommerfest. Underpunkt til Rusmiddelpolitik: Rygning 

  Overordnet styringsramme for skolebestyrelsens arbejde fremadrettet: 

  Årshjulets beslutningspunkter: 

3.  19.05 Evaluering af valgaften: 
Der er fundet en ny bestyrelse og 5 suppleanter. Det var en god aften. RRS var den skole 
med flest fremmødte til bestyrelsesvalg i Odense kommune. Det vides ikke om det var op-
lægget af Lola Jensen der tiltrak flere til valgaften. Folderen omkring arbejdet i skolebe-
styrelsen er god og informativ. Der er afgivet ønske til forvaltningen fra skolen omkring et 
seminar for den nye bestyrelse.  

4.  19.25 Årsberetning: 
Ved skoleårets start skal den nye bestyrelse præsentere sig og bestyrelsens arbejde. Den 
gamle bestyrelse laver en overdragelse til den nye bestyrelse i form af en liste, indehol-
dende det arbejde den gamle bestyrelse har været optaget af. Den gamle bestyrelse laver 
en kort video hvor de præsenterer bestyrelsens arbejde til orientering til forældrene på 
skolen. Derudover inddrages elevrådets arbejde i videoen. Der nedsættes en arbejds-
gruppe bestående af: Mona, Nina og Rie. 

  Øvrige beslutningspunkter: 

5.  20.00 Rusmiddelpolitik: 
I SSP regi er RRS blevet bedt om at lave en strategi gældende skolen indeholdende en rus-
middelpolitik. Her er udarbejdet en folder og en forebyggelsesstrategi. Lasse udleverer 
materiale vedr. rusmiddelpolitikken som bestyrelsen orienterer sig i til næste bestyrelses-
møde. 
Rygning: 
Lasse og Mona har afholdt møde med ”Røgfri Odense”. Odense kommune ønsker på sigt 
at være røgfri i kommunale bygninger. Der skal tilbydes rygestop kurser til alle ansatte. 
Målet er at være røgfri arbejdsplads i skoleåret 2018/2019. Dette gælder både ansatte og 
børn. 

6.  20.15 Orientering om skoleårets planlægning: 
Vi er i fuld gang med at planlægge næste skoleår. Udover den faste lærerstilling der er 
slået op i børnemiljø, slår vi også en fast lærerstilling op i ungemiljø. Derudover har vi to 
barselsvikariater slået op lige nu. Der er god søgning på stillingerne. Samtaler afholdes 
med start uge 22.  
Kommende 9. klasse bliver 29 elever i skoleåret 18/19.  

7.  20:30 Ansættelsessamtaler: 
Nina, Jens og Jan har budt ind og deltager ved ansættelsessamtalerne. Samtalerne afhol-
des den 6. juni, 14. juni og 20 juni. Samtalen til læreren til ungemiljø er ikke fastsat 
endnu. 

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


 20:50 Afslutning: 

8.   Meddelelser: 

9.   Evt.  
Sommerfest: 
Det besluttes af afholde bestyrelsesmøde kl. 17.00-18.45 den 19. Juni 2018 og efterføl-
gende spisning sammen med den nye bestyrelse med mad udefra. Lasse inviterer den nye 
bestyrelse inkl. suppleanter.  
Evalueringsark ved skoleskift: 
Der er tidligere udarbejdet et evalueringsark til brug ved elever der skifter skole væk fra 
RRS. Arket gennemgås og rettes til. Arket bruges fremadrettet.  

10.   Underskrift af referat  

 21:30 Tak for et godt møde.   
 
Punkter til næste bestyrelsesmøde: 
 

- Bring your own device 

- Skema for skoleåret 2018/2019 

 
 
Næste møde: tirsdag d. 19. juni 2018 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2018:tirs d. 19. juni. 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet 
 
Jan 


