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Fraværende: 
Eventuelt afbud sendes til Lasse – labs@odense.dk 
 

 

Punkt  Beskrivelse 

1.  Nyt fra elevrådet 
Elevrådet var ikke til stede 

2.  Orientering om arbejdet med kommunikation (Rie) 
Rie gennemgår oplæg omkring kommunikation og forslag til princip. Princippet 
godkendes af bestyrelsen. 

3.  Skoleboden – opfølgning fra punkt ved sidste skolebestyrelsesmøde 
Jens har undersøgt muligheden for leverance fra en udbyder. Bestyrelsen 
genoptager punktet i det nye år, med evt besøg af skolemad.nu. Jens giver Lasse 
besked når skolemad.nu har mulighed for at besøge bestyrelsen.  
Lasse snakker med Charlotte om et evt oplæg om sundere udbud i boden og 
betalingsmetode. 

4.  Økonomiopfølgning (Lasse) 
Lasse giver en opfølgning på økonomien for 2022 på Rasmus Rask-Skolen. Skolen 
har et underskud på 1 mio. kr. skolen har haft mange udgifter til løn og til 
klargøring af ekstra klasselokaler grundet skolens vækst. Skolen afslutter derfor 
budgetåret 2022 med et underskud. Skolen afventer fortsat refusioner for 
sygemeldte medarbejdere, men det vil ikke dække underskuddet.  
Der vil blive udarbejdet en handleplan for hvordan underskuddet kan indhentes.  
I den proces inddrages skolechefen. 

5.  Morgensang (Thomas) 
Der er et ønske om mere morgensang. Vi drøfter de muligheder der er på skolen 
for samlinger grundet pladsen. Børnemiljø har samling 1 gang om ugen, hvor 
børnemiljø er delt i 2, og ungemiljø har samling hver 14. dag. 

6.  Mobiltelefoner i Børnemiljøet (Thomas) 
Der er forsøgt i ungemiljø omkring mobilhoteller. Der er et ønske om at 
genbesøge princippet og indføre mobilhoteller, som det er afprøvet i ungemiljø.  
Princippet omkring mobiltelefoner og devices genbesøges til bestyrelsen 27. 
februar 2022 

7.  Indskrivning. Hvordan er indskrivningen af nye elever til kommende FSFO faldet 
ud?  
72 børn starter i FSFO den 1. marts 2023. 

8.  Meddelelser  
- Der har været afholdt Lucia optog. Det var dejligt at kunne genoptage den 

tradition indendørs igen. 
- Der er ikke længere restriktioner omkring Covid-19. 
- Der har været afholdt fælles juleklippedag for hele skolen. Her bliver 

klasserne blandet for børnemiljø og ungemiljø. Det var en kæmpe succes.  
- Der er planlagt en idrætsdag i 2023 der også skal være fælles. Der er også 

en emneuge i støbeskeen.  
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- Der arbejdes på en medarbejderprofil. 

9.  Eventuelt 

   

 
Datoer på kommende skolebestyrelsesmøder:  
 
2023: 27/2, 28/3, 27/4, 22/5, 13/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet ☺ 
 
Med venlig hilsen 
 
Julie og Lasse 
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