Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
onsdag den 20. november 2019 kl. 19:00-21.30

Forældrerepræsentanter: Formand: René G. Hansen, Næstformand: Jens Skjærbæk
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, , Helle Petersen, Julie Dahl Jensen
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth)
Elevråd:
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen
Souschef: Rie Storm
Fraværende: Micas Rochler (8.A), Lauritz Larsen (7.B)
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk)

Punkt
1

2

Ca. tid
19:00

Beskrivelse
Valg af dirigent.

19:05

Rene er valgt som dirigent
Godkendelse af dagsorden.
Tilføjet under evt.: Tilsyn i frikvarter og 1 forældrehenvendelse

3

19.10

Nyt fra elevrådet.
Intet nyt fra elevrådet.

4

19.25

Årshjulets beslutningspunkter:
Skolebestyrelsens Café torsdag d. 28. november kl. 14.00-16.00.
Da Marianne og Tine er blevet forhindret, er René og Jens trådt til i stedet, sammen med
Lasse og Rie.
• Indhold. Vi vil stå til rådighed for spørgsmål og henvendelser generelt fra
forældre. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til aula.
• Fysisk placering. Ved SFO eller på skoletorvet.
Til orientering:

6
7

8

20.00
20.15

Kaffe
Arbejdsmøde i SFO (Rie).

20.30

Rie har haft en pædagogisk dag med personalet fra SFO hvor SFO´ens struktur
og pædagogiske praksis er blevet drøftet og revurderet. Dagen tog afsæt i de
styrkede pædagogiske læreplaner. Vi drøfter også pædagogstuderende og
Rasmus Rask som uddannelsesinstitution.
Elevfravær (Rie og Lasse)
Ministeriet har ændret på reglerne omkring kategorien for fravær for elever.
Derudover er det også blevet besluttet at ved 15% ulovligt fravær i et kvartal, skal
skolen lave en underretning. Denne underretning kan kommunen beslutte kan
give reduktion i børne- og ungeydelse. Dette betyder at ved 10% ulovligt fravær i
et kvartal tager skolen kontakt til forældrene, så der kan skrides til handling. Fra
0.-6. klasse indberetter man kun heldagsfravær. Fra 7.-10. klasse indberetter man
også lektionsfravær. Vi skal derfor som skole have en holdning sammen med
bestyrelsen om hvad der er lovligt og ulovligt fravær. Der vil komme en skrivelse
omkring skolens holdning til fravær og om lovligt fravær kan gives.
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9

20.45

Retningslinjer for skolerejser (bilag kommer ud når det er færdigt)
Der er udarbejdet retningslinier for skolerejser. Vi gennemgår retningslinierne og
retter dem til. Vi genoptager punktet til næste møde.

Øvrige beslutningspunkter:

10

21.15

Afslutning:
Meddelelser:

- Der er lærerstuderende på skolen lige nu. Der er 9 studerende lige nu.
- Der har været 12 børn fra 8. årgang i Italien sammen med 3 lærere og Lasse. Turen var
en del af projektet Erasmus+. Børnene deltog på turen i undervisning. Projektet har fokus
på “Imagine the city of the future”.
-Kontaktudvalgsmøde er blevet rykket til 7. januar 2020
-Ungemiljø har i dag haft besøg af læsecenteret fra Højmeskolen med fokus på 6.-9.
klasse, da der ofte er fokus på de små klasser når man drøfter læsecenterets funktion. Der
var fokus på hvordan man kan hjælpe de unge der skal til eksamen.
11 21.20
Evt.:
Tilsyn i frikvarter:
Børnene oplever at der ikke altid er til at finde en voksen i frikvartererne. Rie og Lasse
følger op på det.
Forældrehenvendelse:
Der er rettet en henvendelse til skolebestyrelsen og skolens ledelse, som vi drøfter.
12 21.25
Underskrift af referat
21.30
Tak for i dag
Boblere: Rasmus Rask-Skolens Sorg og kriseplan. Gennemse folder for forældreråd og få den rettet til,
herunder også den gode opsparing. Bestyrelsesmøde/møde/workshop med deltagelse af forældrerådene
Næste møde: mandag d. 9/12
Datoer på skolebestyrelsesmøder:
2019: mandag d. 9/12
2020: tirsdag d. 21/1, onsdag d. 26/2, torsdag d. 19/3, mandag d. 20/4, tirsdag d. 12/5, onsdag d. 17/6
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet.
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