Referat fra skolebestyrelsesmøde
onsdag den 12. december 2018 kl. 17:00-19.00

Forældrerepræsentanter: Formand: Helle Skjellerup Næstformand: René G. Hansen
Marianne Elstrup Jensen, Julie Dahl Jensen,
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Jens Skjærbæk, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth)
Elevråd: Micas Rochler (7.A)
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen
Souschef: Rie Storm
Fraværende: Tine Kirckhoff Rasmussen, Helle Petersen, Lauritz Larsen (6.B) Jan Kristensen
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk)

Punkt
1.
2.

Ca. tid
17:00
17:05

Beskrivelse
Valg af dirigent. Helle er valgt som dirigent.
Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt.

3.

17.10

4.

17.20

5.

17.40

6.

17.50

Nyt fra elevrådet. Elevrådet har arbejdet om vedtægter for elevrådet. Lasse deler vedtægterne med bestyrelsen. I det nye år vil elevrådet arbejde videre med toiletterne for børnene. Elevrådet vil udarbejdet et logo for elevrådet i samarbejde med Julie, fra skolebestyrelsen. Ved næste elevrådsmøde deltager 1 fra skolebestyrelsen. Elevrådet vil udarbejde en film omkring parkering og sikker skolevej.
Evaluering af arbejdsaften - hvad går vi i gang med i fremtid? Princip omkring tidlig indsats – elevfravær, René udarbejder et udkast til et princip. Princippet tages op til næste
møde den 22/1-19. Dannelse/digital dannelse er næste princip herefter vi begynder at arbejde med.
Årshjulets beslutningspunkter:
Revision af ”Princip for mobiltelefoni” (bilag) Princippet deles med elevråd, børnemiljø og
ungemiljø til evt. kommentarer. Princippet godkendes den 22/1-19.
Revision af ”Princip for SFO´s virksomhed” (bilag) http://skole-foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-skolefritidsordningens-virksomhed Marianne og René udarbejder et forslag til
princip sammen med Rie evt. med inddragelse af pædagoger fra SFO.

7.

18.20

Kaffe
Til orientering:

8.

18.20

9.

18.30

En foreløbig mundtlig orientering om budget 2018. Budget afrunding for 2018 når ikke at
blive klar til d. 12. december. Kommer på januar mødet. Da budgetåret endnu ikke er afsluttet, genoptages punktet til mødet 22/1-19. Men vi kommer godt ud af 2018, men vi ved
det først endeligt når budgetåret slutter i januar 2019.
Orientering om arbejdet med medarbejdernes trivsel gennem Crecea. Crecea er bestilt til
en ”grib ind” workshop fordelt over to eftermiddage i januar 2019. Her vil der efterfølgende
blive afholdt et opfølgende møde, for at følge op på de afholdte workshops.

10. 18.35

11. 18.40
12. 18.45

Øvrige beslutningspunkter:
Julehilsen fra skolebestyrelsen til forældre? Helle Skjellerup udarbejder en julehilsen fra
skolebestyrelsen.
Afslutning:
Meddelelser: Indskrivning til kommende skoleår 19/20 er slut, og alle der ønsker Rasmus
Rask-Skolen har fået plads på skolen. Der er 43 kommende elever til RRS.
Evt. 2.b. har den 12/12-18 haft en parkerings-demo, hvor forældre og børn gjorde synligt
på skolens parkeringsplads, at det er vigtigt at parkere i båsene, når man afleverer børn.
Skolen vil ansøge om gule veste hos Tryg-fonden, til når eleverne evt. skal på cykeltur.

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

13. 18.55
19:00

Bestyrelsen udarbejder princip for parkering ved kommende bestyrelsesmøde den 22/119. Elevrådet vil samarbejde med 2.b om at deltage ved næste parkerings-demo i 2019.
Underskrift af referat og af tavshedserklæringer
Mødet afsluttes Julemaden indtages. Glædelig jul

Næste møde: Tirsdag d.22/1- 2019
Datoer på skolebestyrelsesmøder:
2019: tirsdag d. 22/1, onsdag d. 27/2, torsdag 21/3, tirsdag d. 30/4, onsdag d. 22/5, torsdag d. 13/6

Vel mødt til skolebestyrelsesmødet.

