Dagsorden til
Ordinært skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 19:00

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

Punkt
1.

Ca. tid
19:00

2.

19:05

3.

19.10

4.

19.20

5.

19.30

6.

19.45

7.

19.55

8.

20.10

9.

20.15

Beskrivelse
Valg af dirigent
Helle er valgt som dirigent
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Under evt. Tilbagemelding til SFO-forældreforening.
Konstituering af ny skolebestyrelse
Konstituering. Ny konstituering, da formanden har forladt skolebestyrelsen.
Helle er valgt som formand
René er valgt som næstformand
Forældremøder. En foreløbig tilbagemelding.
Vi samler de tilbagemeldinger der er kommet fra forældrene fra forældremøderne, og arbejder videre med dem på kommende bestyrelsesmøder.
Julefrokost.
Der afholdes julefrokost den 12. december 2018, hvor mødet starter med bestyrelsesmøde og hvor vi slutter af med julefrokost. Anette og Lasse bestiller mad. Mødet starter
kl. 17.00.
Overordnet styringsramme for skolebestyrelsens arbejde fremadrettet:
Arbejdsgruppe til Rasmus Rask-Skolens rygepolitik?
Følgende har meldt sig i arbejdsgruppen:
Julie, Marianne, Lasse, Rie og Mona
Rie, Lasse og Mona udarbejder et udkast til arbejdet med rygeprincippet og indkalder arbejdsgruppen til møde.
Drøftelse af en evt. arbejdsaften/arbejdsdag med fokus på bestyrelsens visioner
Vi afholder en arbejdsaften, hvor vi arbejder med bestyrelsens visioner. Julie laver en
doodle, så vi kan finde en aften hvor alle kan. Aftenen afholdes inden december 2018.
Ungecentre. Vi skal finde to forældre fra bestyrelsen. Se udsendte invitation fra Ung
Odense.
Den 2. oktober 2018 kl. 16.00-18.00 er der møde inviteret fra Ung Odense. Lasse og Rie
deltager. Derudover deltager Julie og Helle.
Årshjulets beslutningspunkter:
Revision af principper:
• Bring your own device (BYOD) Tilrettet princip rundsendes og godkendes på næste bestyrelsesmøde
•

Mobiltelefonpolitik Udsættes til næste møde

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

10. 21.00

11. 21.10

12. 21.20

13. 21.25
21:30

Øvrige beslutningspunkter:
Evaluering af fælles dag på OCC
Det var en god og informativ dag omkring bestyrelsesarbejde. René deltager i skole og
forældres årsmøde november 2018.
Bilag med nuværende principper og evt. kommende principper.
Afslutning:
Meddelelser: Orientering om EU Comenius projekt for nuværende 7. klasser.
Rasmus Rask-Skolen har søgt og fået midler til at 7. klasse kan komme ud at rejse med EU
Comenius projektet. Projektet omhandler fremtidens by. De skal til Frankrig og Italien.
Samtidig får skolen også besøg af elever fra andre lande. Der kan kun komme 24 elever
afsted. Lærerne fra årgangene er med til at planlægge forløbet.
Evt.
SFO-forældreforeningen spørger indtil, hvordan de skal forholde sig til rusmiddelpolitikken når de afholder julefest og grillfest. Bestyrelsen udarbejder et svar til SFOforældreforeningen.
Der har været en forældrehenvendelse vedr strukturen i SFO.
Underskrift af referat og af tavshedserklæringer
Mødet afsluttes

Næste møde: tirsdag d. 25/9
Datoer på skolebestyrelsesmøder:
2018: tirsdag d. 25/9, onsdag d. 31/10, torsdag d. 22/11, onsdag d. 12/12
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
Jan

