
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

tirsdag den 17. september 2019 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:  
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), Jens Skjærbæk 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt Ca. tid Beskrivelse 

1 19:00 Valg af dirigent. 
René er valgt som dirigent. 

2 19:05 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. Punkt vedr. lektiecafé er tilføjet under evt. 

   

       3 19.10 Nyt fra elevrådet.  
Elevrådet er fraværende ved dette møde. 

   

  Årshjulets beslutningspunkter: 

4 19.25 ”Rasmus Rask-Skolens Sorg og kriseplan”.  
Planen er fra 2008, så tænker vi skal have et kritisk øje på den og en revurdering. (bilag) 
Den nuværende kriseplan er ikke længere nutidig. Rie og Lasse kommer med et udkast til 
en revideret sorg og kriseplan. Den reviderede sorg og kriseplan gennemgås ved næste 
møde.  

5 20.00 Revision af Årshjul. 
Vi gennemgår og reviderer årshjulet.  

6 20.15 Forældremøder – en tilbagemelding fra afholdte forældremøder. 
Forslag til stand til skolefesten hvor bestyrelsen er repræsenteret. Forslag til 
skolebestyrelsecafé på skolen i løbet af skoleåret 1-2 gange.  

   

  Til orientering: 

7 20.30 Kaffe 

8 20.45 Rasmus Rask-Skolens budget. En orientering om status. 
Lasse orienterer om skolens budget lige nu. Budgettet ser fornuftigt ud og går fint op.  

   

  Øvrige beslutningspunkter: 

          

       9 21.00 Skolerejser for 9. klasserne.  
Der ligger et ønske om igen at have mulighed for at tage på skolerejse for 9. klasse. 
Skolen betaler for lærerne og deres arbejdstid. Forældrene betaler selv for barnets rejse. 
Forslag til vejledning skal indeholde: 
-økonomi pr elev 
-antal dage 
-destination 
-elevdeltagelse 
Punktet tages op igen til næste møde. Lasse og Anette undersøger prislejet for en tur. 

  Afslutning: 

10 21.15 Meddelelser: 
-Tine og Marianne skal til kontaktudvalgsmøde i oktober. 
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-Fritidsbrugerne i hallen er blevet påbudt at de skal lave en driftjournal for halområdet for 
hver gang den har været i brug. Vi har som skole fået lov til at udfylde driftjournalen i 
dagtimerne. 
-Vores 9. klasser skal i erhvervspraktik i uge 41. Der er et bredt udvalg af steder til praktik. 
-vi er i gang med infomøder for kommende FSFO-børn. Indskrivningen er fra 4. november 
til 17. november 2019. 
 

11 21.20 Evt.:  
Lektiecafé: I dette skoleår er lektiecafé kortet ned til 30 minutter. Vi arbejder stadig med 
lektiecaféen nu den er blevet kortere.  
Tilmelding til årsmøde ved skole og forældre: René deltager måske 
Skolebodsbetalingskort: Helle undersøger et tilbud omkring kort. 
Udmeldelse: Ved udmelding af skolen spørges der ind til årsag af udmeldelsen 
Skolefoto: Kan det fremadrettet være muligt at bestille klassefoto hvert år? 

12 21.25 Underskrift af referat  

 21.30 Tak for i dag 
 
 
Næste møde: tirsdag d. 29/10 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
 
2019: tirsdag d. 17/9, tirsdag d. 29/10, onsdag d. 20/11, mandag d. 9/12 
 
2020: tirsdag d. 21/1, onsdag d. 26/2, torsdag d. 19/3, mandag d. 20/4, tirsdag d. 12/5, onsdag d. 17/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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