
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

torsdag den 22. november 2018 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,  
Tine Kirckhoff Rasmussen, Julie Dahl Jensen, Helle Petersen  
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Jens Skjærbæk, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd: Micas Rochler (7.A), Lauritz Larsen (6.B) 
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Marianne Elstrup Jensen, Jan Kristensen 
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 
Dagsorden godkendt. 

   

3.  19.10 Nyt fra elevrådet. 
Elevrådet var fraværende ved dagens møde. 

4.  19.20 Opsamling af tilbagemeldinger fra forældremøderne. Handling på tilbagemeldinger – 
hvad gør vi nu? 
Bestyrelsen arbejder videre med dette punkt til arbejdsdag den 27. november, og udarbej-
der efterfølgende en tilbagemelding. 

  Årshjulets beslutningspunkter: 

5.  19.45 Revision af ”Princip for mobiltelefoni” (bilag) 
Forslag til ”princip for mobiltelefoni” tilrettes. Det tilrettede forslag vendes med persona-
let og genoptages i bestyrelsen herefter.  
Tilladelser vedr foto, video osv. Undersøges hvilke muligheder der er ved blandt andet 
aula.  

6.  20.15 Revision af ”Princip for forældrehenvendelser” (bilag) 
”Princip for forældrehenvendelser” er revideret. Bestyrelsen påbegynder drøftelse af prin-
cip for kommunikation til arbejdsdag den 27. november. 

7.  20.45 Kaffe 

  Til orientering: 

8.  20.55 
 

Orientering om ledelsens forløbelige tanker om arbejdet med begrebet ”Dannelse” og sko-
lens værdigrundlag. 
Rie og Lasse orienterer om Odense kommunes dannelsesstrategi. 

9.  21.00 Orientering fra arbejdsgruppen om digital dannelse. 
Rie, Lasse og Helle har holdt møde med Lykke Møller Christensen vedr. arbejdet med di-
gital dannelse på RRS. Der vil blive afholdt workshops med børnene den 11. og 12. marts 
2019. Samme datoer vil der blive afholdt oplæg for forældre vedr. digital dannelse. Derud-
over vil Lykke arbejde med digital dannelse med personalet ved et personalemøde den 
21. marts 2019. 

  Øvrige beslutningspunkter: 

10.  21.05 Planlægning af kommende uges arbejdsdag 
Til arbejdsdagen skal der arbejdes med en vision for de næste års skolebestyrelsesarbejde 
den 27. november. 

  Afslutning: 

11.  21.15 Meddelelser:  

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


Lasse fortæller at der er 3 lærere afsted i München for tiden. Det er vedrørende kom-
mende comenius-projekt. Her har børnene blandt andet skulle udarbejde et logo der skal 
forestille fremtidens by. Det er et udvekslingsprogram for 7. årgang i april 2019. Alle ele-
ver kan desværre ikke komme afsted. 
Anette fortæller at RRS også deltager i projektet jobshadowing. Her vil blandt andet skulle 
observere fremmedsprogsundervisning i London og Dublin.  
Rie og Lasse har sammen med dagtilbudsleder, Mette Kromann og skolelederen af Krat-
holmskolen besøgt Ådalskolen og hilse på deres nye skoleleder Lone og ny viceskoleleder, 
Bo. Senere skal Kratholmskolen, og de har været her. Dette for at fremme samarbejdet i 
Bellinge by. 
Budget 2019. Der skal fortsat spares 43 millioner, men man forsøger at finde pengene an-
dre steder end på områder, som har direkte konsekvens for børnene. 
Et enigt ansættelsesudvalg har ansat en barselsvikar for Tine Bollmann. Line starter 9. ja-
nuar 2019. 

12.  21.20 Evt. 

13.  21.25 Underskrift af referat og af tavshedserklæringer 

 21:30 Mødet afsluttes   
 
 
Næste møde: Onsdag d. 12/12 
 
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. 
 


