
 

 
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  

mandag den 24. august 2020 kl. 18:30-21.00 

 
Husk at spise hjemmefra. Vi serverer ikke mad. 
 

 

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: René G. Hansen, Næstformand: Jens Skjærbæk 
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Julie Dahl Jensen, Helle Petersen,  
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd: Micas Rochler (9.A), Lauritz Larsen (8.B) 
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef:  
Fraværende:  Rie Storm, Mona Jensen 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt Ca. tid Beskrivelse 

1  Valg af dirigent 

2  Godkendelse af dagsorden. Ekstra punkt sat på om Årsberetning fra skolebestyrelsen. 

   

       3  Konstituering af skolebestyrelse. Valg af formand og næstformand:  
Formand: Julie Dahl Jensen Næstformand: Marianne Elstrup Jensen 

   

4  Forældrehenvendelse fra forælder til bestyrelse vedr. brug af Aula. (se bilag): Lasse 
kontakter forældrene fra henvendelsen. Lasse vender tilbage til skolebestyrelsen med 
efterfølgende orientering.  

5  Orientering om skolens hjemmeside: Principper skal lægges ind som faneblad. Der må 
gerne komme mailadresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer. Foto af 
skolebestyrelse. Forældreråd på hjemmesiden med opgaver mm.  

   

6   Skolebestyrelsens fokuspunkter til det kommende skoleår.  Cafémøder kan være en 
aktivitet.  

  Orientering om de forventede elevprognosetal for fremtiden. Giver anledning til fokus fra 
bestyrelsen. Skolen får de næste mange år stigende elevtal, hvilket betyder flere klasser 
på skolen. 
Hvordan kan man klæde forældrerådet bedre på til opgaven som forældreråd. Sparring 
med forældrerådet om hvad der rører sig ude i klasserne. På som punkt ved næste møde 
Fortsætte med synligheden som bestyrelse ved skolebestyrelsescaféer. Lasse finder 
datoer inden næste møde. 
Have fortsat fokus på sikker skolevej/parkering om morgenen ved skolen. Tine og 
Marianne fortsætter aktioner, nu også på Lungstedløkken. 
Arbejde videre med principper. Lasse laver en plan. 
Fortsat fokus på toiletterne. Have fokus på ekstra rengøring (undersøge hvad en ekstra 
rengøring koster) og en snak om adfærd. Italesætte toiletvaner i enhver situation. 
Fokus fra elevrådets side. Skrive hjem til forældre om indsats med toiletvaner. 
Fokus på bevægelse, cykling, håndhygiejne mm. Hvad af gode ting kan vi bevare fra 
Corona. 
Vedr. Fremtidens folkeskole, så laver Julie og Helle et udkast til aflevering i byrådet 
senest d. 7. september. 
 

8  Orientering fra skolens ledelse om skolestarten i skoleåret 2020/21: Lasse orienterede. 

   

     9   Årsberetning: God årsberetning. Sendes ud på Aula og Facebook. Lasse lægger 
årsberetning ud på Aula. Julie lægger den ud på Facebook. 
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  Afslutning: 

10  Meddelelser: Tine er med til september mødet, er fraværende ind til januar mødet.  

11  Evt.: Tre hurtige læst op af Julie. 

12  Underskrift af referat  

  Tak for i dag 

Boblere: Gennemse folder for forældreråd og få den rettet til, herunder også den gode opsparing. 
Bestyrelsesmøde/møde/workshop med deltagelse af forældrerådene 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2020: 24/8, 22/9, 22/10, 23/11 
 
2021: 12/1, 25/2, 29/3, 27/4, 20/5, 15/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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