
 

 
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 12. maj 2020 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: René G. Hansen, Næstformand: Jens Skjærbæk 
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, 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:  Helle Petersen, Micas Rochler (8.A), Lauritz Larsen (7.B) 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt Ca. tid Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. René er valgt som dirrigent. 

2  Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

   

          

   

3  Orientering fra skolens ledelse om situationen i Corona tiden. En melding om hvordan vi 
som skole føler og fornemmer det går med undervisning på skolen og fjern undervisning 
af de ældste klasser. Vi ved endnu ikke hvad statsminister Mette Frederiksen har meldt 
ud, men vi er nok klogere inden skolebestyrelsesmødet.  
Lige nu er der fortsat fjernundervisning for ungemiljø, og børnemiljø har fundet en 
hverdag på skolen under de nye sundhedsretningslinier. I forbindelse med de nye 
retningslinier, kan de fleste elever rykke tilbage i deres gamle lokaler. Ikke alle elever i 
ungemiljø vil vende tilbage i deres gamle lokaler. Dette for at sprede børnene på skolen, 
så de ikke alle skal ind af samme indgang og kø ved håndvaskene. Der vil også være 
elever fra ungemiljø som vil skulle møde ind forskudt, for ikke at skabe kø ved indgange 
og håndvaske. Vi afventer fortsat de nye retningslinier fra sundhedsstyrelsen i forbindelse 
med næste etape af genåbningen. Alle medarbejdere er så småt på vej tilbage på 
arbejde.  

4  Skolebestyrelsens indspark til forældre. Skal vi som sidst have noget ud til forældre fra 
skolebestyrelsen.  
Julie noterer 3 hurtige fra skolebestyrelsen som kan deles med forældrene på aula, efter 
bestyrelsesmødet. 
 

   

5  Orientering om skoleårets planlægning og hvad der af følger. 
Vi er midt i skoleårets planlægning. Vi er dog også gået lidt i stå grundet Coronaen. 
Pia Demant var på besøg på skolen i dag.  
Iben Haas starter ikke på Rasmus Rask-Skolen alligevel grundet andet arbejde. 
Så både pædagog og børnehaveklasseleder stillingerne skal slås op med besættelse 1. 
august 2020. Samtalerne vil ligge i juni. 
7. klasse vil næste år gå til præst om morgenen.  
5. årgang kan igen gå til svømning i Højme svømmehal næste år. 

6  Parkeringsforhold ved Lungstedløkken. Skal vi have en aktion? 
Der er en del som parkerer ved Lungstedløkken om morgenen, og ved de tilstødende 
vænger. Rie og Lasse undersøger om det fortsat er et problem. 

   

      7   Skolebestyrelsens fokuspunkter til det kommende skoleår.    Cafémøder kan være en 
aktivitet. Hvad med årsberetning?     

- Vi afholder fortsat cafémøder i det nye skoleår 
- Skolebestyrelsen deltager ved det første forældremøde i 0. klasse 

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


 

 
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 12. maj 2020 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 

- Skolebestyrelsen deltager fortsat ved infomøde med FSFO i januar/februar 
- Årsberetningen skal indeholde: genindførelse af skolerejser, vi har snakket om 

hvordan vi kan nu ud til forældrene bl.a. ved de 3 hurtige fra bestyrelsen, og 
cafémøder og forberede kommunikationen ud til forældrene fra bestyrelsen, der 
er genindført praktik for 9. klasse, parkering, valgfag og arbejdet med 
Coronanedlukning og genåbning af skolen, sorg og kriseplan, opstart af AULA. 
Julie, Jens og Hanne får lavet en årsberetning. Årsberetningen ligger klar til næste 
skolebestyrelsesmøde den 17. juni.     

- Bestyrelsen udarbejder en video med præsentation af årsberetningen. 

   

  Afslutning: 

10  Meddelelser: 

11  Evt.:  

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: tirsdag d. 12/5, onsdag d. 17/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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