
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 17. juni 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,  
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Julie Dahl Jensen, Helle Petersen,  
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd:  
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Næstformand: Jens Skjærbæk, 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 dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden er godkendt. 

   

       3  Orientering om ”Fælles Værket”. Et projekt hvor der har været holdt møde med 
borgmester, samt diverse politikere. Giver nogle muligheder for Bellinge/Brændekilde, 
også skolen. 
Fælles Værket arbejder på et fælles kulturhus at kunne mødes i i Bellinge/Brændekilde, 
både til bibliotek, men også som ”forsamlingshus” og til sportsaktiviteter. Man forventer 
at Bellinge vil vokse med 2000 borgere over de næste 10 år. Fælles Værket er dannet af 
frivillige.  

   

4  Orientering fra skolens ledelse om situationen i Corona tiden. En melding om hvordan vi 
som skole føler og fornemmer det går med nød undervisning på skolen. 
Skolens hverdag er stadig præget af de retningslinier der er omkring sundhed i forbindelse 
med Corona. Det præger også 9. årgangs sidste tid på skolen. Skolen forsøger at give 9. 
årgang en god sidste tid på skolen, trods de restriktioner der er i forbindelse med Corona 
og sidste skoledag. Vi er fortsat afventende omkring retningslinierne efter sommerferien. 
Nuværende 5. årgangs lejrskole er udskudt til 6. klasse.  

5  Årsberetning fra skolebestyrelsen. 
Julie og Helle har kikket alle referater igennem, og har ud fra dem trukket nogle 
hovedoverskrifter ud. Ud fra de overskrifter skal der laves en video som skal bruges til 
årsberetning. Årsberetningen sendes ud i august. 
Bestyrelsen deltager ikke til forældremøde i 20/21 undtaget i 0. årgang. 
Julie deltager i forældremøde i 0.a. Marianne deltager i forældremøde i 0.b. René 
deltager i forældremøde i 0.c. 

   

6  Godkendelse af elevernes skemaer. 
Bestyrelsen orienteres om de kommende skemaer.  

7  Afslutning af dette skoleår. 
Se punkt 4. 

8  Orientering om personalesituationen for kommende skoleår. 
Vi er i gang med at ansætte en ny pædagog og en ny børnehaveklasseleder til 0.c. 
Derudover har vi ansat lærer, Stefanie Jensen, i ungemiljø fra 1. august. Stefanie er kendt 
på skolen, da hun har været ansat i vikariater de seneste 2 år på skolen.  

   

     9   Skolebestyrelsens fokuspunkter til det kommende skoleår.  Cafémøder kan være en 
aktivitet.  
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  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.  
Fortsætte med synligheden som bestyrelse ved skolebestyrelsescaféer. 
Have fortsat fokus på sikker skolevej/parkering om morgenen ved skolen. 
Arbejde videre med principper. 
Fortsat fokus på toiletterne. 
Fokus på bevægelse, cykling, håndhygiejne mm. Hvad af gode ting kan vi bevare fra 
Corona. 

  Afslutning: 

10  Meddelelser: 

11  Evt.:  
Vi har haft en forældrehenvendelse vedr hunde der medbringes på skolen. Vi henstiller til, 
at man ikke har sine kæledyr med ind på skolens område med mindre det er efter aftale 
med skolen.  

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 
 
Kommende dagsorden: punkt om kontaktudvalg 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2020:  
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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