
 

 
              Referat fra skolebestyrelsesmøde  

 
              onsdag den 27. februar 2019 kl. 19:00-21.30  

 
 
 
 
 

 

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: Helle Skjellerup, Næstformand: René G. Hansen 
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Julie Dahl Jensen, Helle Petersen  
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Jens Skjærbæk, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd: ikke deltagende ved dette møde 
Medarbejderrepræsentanter:,Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende: Mona Jensen 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt Ca. tid Beskrivelse 

1 19:00 Valg af dirigent. Helle er valgt som dirigent. 

2 19:05 Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt.  

   

       3 19.10 Nyt fra elevrådet. Punkt ændret til: Torvedag. 
I forbindelse med Bellinge festuge er der en torvedag. RRS har tidligere deltaget ved tor-
vedag hvor nogle elever med en lærer blandt andet har lavet mad, og 1 år deltog RRS 
hvor vi havde taget nogle robotter med. Torvedag varer fra kl.9-13. Bestyrelsen har tidli-
gere også deltaget. Torvedag ligger lørdag den 1. juni 2019. Elevrådet høres om de vil 
deltage. Lasse kontakter Susanne, der er tovholder på Bellinge festuge, vedr. en stand-
plads ved torvedag. 

   

  Årshjulets beslutningspunkter: 

4 19.25 ”Princip for mobiltelefoni”. 
 Medsender tilbagemelding med spørgsmål fra elevråd som bilag. 
Princip for mobiltelefoni godkendes af skolebestyrelsen. Det nye princip offentliggøres på 
skoleintra og hjemmesiden. 

5 19.45 Udarbejdelse af ”Princip for parkering på RRS”.  
Det blev aftalt på skolebestyrelsesmødet d. 12. december, at det skulle dagsordenssæt-
tes til dette møde. 
Marianne og Tine skriver på et princip for parkering. Punktet tages på igen til bestyrelses-
mødet den 21. marts 2019 

6 20.15 Kaffe og orientering om Læringsmiljøobservation på RRS. 
Rie og Lasse orienterer om læringsmiljøobservation på RRS den 22. januar 2019. Her fik 
skolen en god respons, god feedback og god undren. Læringsmiljøobservationen er en del 
af datapakken til kvalitetsrapporten. Julie samskriver feedbacken til deling til forældrene 
på skoleintra.  

  Til orientering: 

7 20.25 Afslutning af Budget 2018 (bilag) 
Budget 2018 slutter med et lille underskud på ca. 2000 kr. Budget 2018 gennemgås med 
skolebestyrelsen.  

8 20.35 Orientering om arbejdet med medarbejdernes trivsel gennem Crecea. Alle medarbejdere 
har deltaget i to workshops, onsdag d. 9. januar og onsdag d. 16. januar.  
Crecea har været på skolen og afholdt to workshops sammen med personalet. Her var der 
opmærksomhed på arbejdsmiljø med afsæt i mobning på arbejdspladsen. Personalet ar-
bejdede i grupper, som alle har givet feedback til ledelsen om de drøftelser der var i de 
forskellige grupper. Ledelsen arbejder videre med den feedback de har fået af personalet. 

9 20.45 Orientering om skolebestyrelsesformands deltagelse i møde på Munkebjergskolen, med 
udfordringer i forhold til tildeling af midler vedr. inklusion og specialundervisning. 
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Helle har deltaget i et møde vedr. tildeling af midler til inklusion og specialundervisningen. 
Til mødet deltog flere skoler. Her blev der nedsat en gruppe der skal sammenfatte et brev 
til politisk side, hvor der bliver gjort opmærksom på problematikken omkring tildelingen af 
midler.  

  Øvrige beslutningspunkter: 

       10 
 
 

21.00 Skolepenge.dk – kontantfri betaling. Se: https://www.skolepenge.dk/ 
Da det bliver sværere at aflevere kontanter i banken (Nordea – et sted i Odense City), kig-
ger vi muligheder hvor vi er fri for at aflevere og administrere penge. Sammen med nogle 
andre skoler i Odense, har vi været til møde med Skolepenge.dk. Nærmere information 
følger til mødet. Jeg har lovet at give en tilbagemelding om vores beslutning efter besty-
relsesmødet. 
Lasse har været til møde med skolepenge.dk og andre skoler. Det ønskes at gøre det mu-
ligt at kunne handle i skoleboden kontantløst udover mobilepay. Det koster 10.000 kr om 
året at blive koblet på skolepenge.dk. Bestyrelsen ønsker ikke at gøre brug af skole-
penge.dk. Andre muligheder undersøges for kontantløs betaling. 

  Afslutning: 

11 21.15 Meddelelser: Vi skal have fundet den næste suppleant på listen, da Jan har ønsket at ud-
træde af bestyrelsen grundet stort arbejds- og tidspres. Lasse kontakter næste suppleant 
på listen og inviterer med til kommende bestyrelsesmøde. 
Børnehaveklasseleder Nicoline har opsagt sit job, da hun skal åbne en butik. Der arbejdes 
på en løsning skoleåret ud. 
Rie, Lasse og Julie har haft møde med rådkvinde Susanne Crawley vedr. vores samarbej-
det med privatskolerne i vores område.  

12 21.20 Evt.:  

13 21.25 Underskrift af referat og af tavshedserklæringer 

 21.30 Tak for i dag 
 
 
Næste møde: Onsdag  d.27/2- 2019 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2019: onsdag d. 27/2, torsdag 21/3, tirsdag d. 30/4, onsdag d. 22/5, torsdag d. 13/6 
 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
 

https://www.skolepenge.dk/

