
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 20. april 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, Helle Petersen,  
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 Ca. tid Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

   

          

   

3  Orientering fra ledelsen om den gradvise genåbning af skolen. 
FSFO-1. klasse åbnede onsdag den 16. marts 2020. Her blev der fundet lokaler 
som levede op til sundhedsstyrelsens regler. Glade børn, forældre og personale 
startede op. 2.-5. klasse startede 20. marts 2020. Her gik det igen godt med 
opstart. Det har været godt vejr. Skolen har indkøbt clipboards, så børnene kan 
være meget ude. 6.-9. har fortsat hjemmeundervisning. Det bliver kommunikeret 
med alle elever, og der er god kontakt til udfordrede elever. Mange ansatte er 
pressede grundet hjemmeundervisning, men også dem der er en del af 
genåbningen. Skolen registrerer hver dag fraværende elever for 0.-5. klasse. Hvad 
gør vi med sidste skoledag? Og dimission?  

4  Skolebestyrelsens rolle i den gradvise åbning af skolen 

   

5  Nyt vedr. personalesituationen (overflyttere, nyansat lærer, stillingsopslag til bh. 

Klasseleder). 

Torben Marker, ny lærer, er startet op den 1. april 2020. Iben Hass, ny pædagog, 

starter 1. august 2020. Pia Demant, ny lærer, starter 1. august 2020. Ny 

børnehaveklasseleder til 0.c slåes op til besættelse 1. august 2020. 

6               Sorg- og Kriseplan (kommentarer?) 
Den tilrettede sorg- og kriseplan godkendes. 

   

      7                 Orientering om de styrkede pædagogiske lærerplaner. 
Pædagogerne har under nedlukningen udarbejdet et udkast af den styrkede pædagogiske 
læreplan til godkendelse i skolebestyrelsen.  

   

  Afslutning: 

10  Meddelelser: 

11  Evt.: Børnene får tørre hænder af den meget håndvask. Håndcreme bestilles hjem af 
skolen. 

12  Underskrift af referat  

  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 
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Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2020: mandag d. 20/4, tirsdag d. 12/5, onsdag d. 17/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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