
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 15. marts 

2017 kl. 19:00-21:30 
 

 
Forældrerepræsentanter: Formand: Benni Hauge Pedersen, næstformand: Helle 
Skjellerup, Lars Tofte-Hansen, Nina Øhlenschlæger, Lone Munk, Jan Kristensen,  
Forældrerepræsentants suppleanter: Helene Fast Seefeldt 
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler, Hanne Warmbier 
Medarbejder fra UngVest: Jesper Svendsen  
Elevrepræsentanter:  
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Viceskoleinspektør: Steen Chrstian Knutzen  
Fraværende: Jens Skærbæk, Hanne Warmbier 

7. april 2017 

Eventuelt afbud sendes til Benni! 
 

 

Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej 30 5250 Odense SV.  Tlf: 63752200  
 mail: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk Hjemmeside http://si.rasmusraskskolen.odense.dk 

1. 1
. 

Meddelelser fra elevrådet (19:00-19:15) 
Elevrådene på Odense-Skoler har fået tildelt midler (kr.500000,- til deling), som skal bruges 
til ting elever ønsker (fodboldmål, trampoliner o.lign) Få at få del i midlerne skal der ansø-
ges. Der laves en ansøgning på elevrådsmøde d. 24/03. 
Der er ansøgningsfrist d. 03/04 ´17 
Elevrådet har udformet et spørgeskema for at undersøge, hvilket fritidstilbud man ønsker… 
 
 

2.  Centrale Ungecentre (19:15-19:30):  
Lone, Helene, Steen og Lasse har afholdt et møde og vendt tanker.  
Mandag d. 13. marts holder ovennævnte møde med forvaltning for at drøfte rammer. Hvad 
må vi, hvad må vi ikke? Plan om at holde møde med foreninger og andre interesserede om 
muligheder for at etablere et tilbud om eftermiddagen. 
 
Skulle vi etablere noget i samarbejde med foreningerne skulle folkeoplysningsloven over-
holdes. 
Der var ikke den store åbenhed, fra forvaltningens side. 
Vi skulle kontakte en fra fritidsafdelingen. 
Vi skal have fat i politikkerne i forhold til dette – med fokus på at alt for meget centreres i 
Odense og udkantsområderne syltes. 
Evt. kunne forældreforeningen i SFO være udgangspunktet, hvis den er godkendt. 
 
Lone, Helene, Lasse og Steen holder et møde, hvor vi laver en strategi for det videre forløb. 

 
3.  Afslutning på budget 2016 (19:30-19:45) 

Budget for år 2016 afsluttes formelt 20. januar 2017, men vi viser hvor vi står nu, på tærsk-
len til deadline. Steen udsender budget. 
 
Det blev diskuteret hvorledes midler til FSFO blev brugt og samarbejdet med børnehusene. 
 

4.   Princip for vikardækning (19:45-20:00) 
Fra referat i septembermødet: 
Det er vigtigt, at den gode fortælling om vikarer, og forbrug i forhold til dette, bliver fortalt – 
at eksempelvis fravær oftest handler om uddannelse, omsorgsdage, 6. ferieuge etc., og at 
der er lagt en vikarplan.  
At vi har et stort forbrug handler også om, at vi vægter fagligheden højt og ikke bare samler 
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kæmpe store hold, men at der er læreruddannede (som hovedregel) vikarer, der varetager 
undervisningen i klasserne.  
God vikardækning er en værdi for skolen. 
 
Det foreslås, at skolebestyrelsen udfærdiger et princip for vikardækning. 
Ledelsen kommer med et forslag. 
Skolen vil informere ud om de arbejdsgange vedr, vikardækning, der er. 
Eksempelvis at vikarens arbejde evalueres. Vi skal generelt informere mere strategisk om 
dette. 
Vi sender det skriv, vi har tænkt os at sende ud til alle forældre, ud til bestyrelsen til eventu-
elle kommentarer, inden vi mangfoldiggør det. 
 
 

5.  Pause (20:00-20:15) 

6.  Brochure om RRS (20:15-20:30) 
Opfølgning fra sidste møde. Skolen har nu modtaget statements fra alle klasser. Næste 
step… 
 
Den er snart klar. Rachel Zachariassen laver layoutet. 

7.  Drøftelse af mertildeling til normering i budget 2017 (20:30-21:00) 
Grundet ny budgettildelingsmodel bliver der tilført skolen ekstra midler, som vi på seneste 
bestyrelsesmøde blev enige om at drøfte på dette møde. Skolens ledelse vil gerne bruge 
midlerne på ekstra hænder og til de børn der har faglige og sociale udfordringer, samt til 
mere fleksibel i skolens vejlederforum (mat.vejleder, læsevejleder, inklusionsvejleder mm.) 
 
Kan pengene også bruges anderledes…evt.Lejrskoler mv. 
Nye tiltag (eks.lejrskole) kunne også give flere elever, der ville vælge RRS. 
Til næste møde kommer der budgetforslag, der også indeholder ideer, der ønskes overvejet 
fra skolebestyrelsen. 
 
  

8.  Konvertering af UUV til to lærer timer (21:00-21:15) 
Der er i forbindelse med planlægning af kommende skoleår, mulighed for at veksle UUV 
timer til tolærerordninger, hvis der kan dokumenteres at der er behov for det. Skolen skal 
søge for klasserne individuelt. Bilag vedhæftes. 
 
Skolebestyrelsen bakker op om dette. 

9.  Meddelelser (21:15-21:25) 

  

o Medarbejderrepr.: 

o Formand: 

o Skoleleder:   

  

10.  Evt. (21:25-21:30)  

Sommerfrokost bliver d. 13/06 fra kl. 17:00 – Benni Arrangerer. 

 
Næste møde tors.20/4 

Datoer for kommende møder:  

2017: tors. 20/4, man. 22/5, tirs.13/6  

 
 


