
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

tirsdag den 29. oktober 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: Næstformand: Jens Skjærbæk 
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Helle Petersen 
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd:  
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Julie Dahl Jensen, René G. Hansen, Micas Rochler (8.A), Lauritz Larsen (7.B) 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt Ca. tid Beskrivelse 

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

2 19:05 Godkendelse af dagsorden.  
Orientering vedr. elevfravær er tilføjet under evt. 

   

       3 19.10 Nyt fra elevrådet.  
Elevrådet arbejder lige for tiden med udendørsaktiviteter, og aktiviteter der indbefatter 
bevægelse i frikvartererne. Elevrådet arbejder også i, at undersøge om nyt asfalt i 
skolegården.  

   

  Årshjulets beslutningspunkter: 

4 19.25 Betalingskort til brug i skoleboden. 
Helle har fået en henvendelse vedr betaling i skoleboden, og et prisoverslag fra et firma 
vedr. kortbetalingsløsning. Lasse tager fat i elevrådet, som kan besøge skoler som har en 
kortløsning for at undersøge brugen af kort. Punktet tages op igen, når elevrådet har 
været på besøg på skolerne. 

5 19.55 Forældremøder – en tilbagemelding fra afholdte forældremøder. 
Plancherne fra bestyrelsen kan opleves lidt stereotypt.  
Kunne bestyrelsen i stedet have en bod ved skolefesten, hvor forældrene kommer til 
bestyrelsen, hvis de er interesseret? Skal bestyrelsen et par gange om året sidde 
tilgængelig på skoletorvet så forældrene kan spørge bestyrelsen om deres arbejde? 
Årsberetningen sendes ud som video eller nyhedsbrev. 
Bestyrelsen sidder til rådighed den 28. november kl 14.00-16.00 
Jens og René sidder i skolebestyrelsesbod til skolefesten. 

  Til orientering: 

6 20.10 Kaffe 

7 20.25 Orientering om RRS trivselsundersøgelse. Tilbagemelding vedr. resultater for hele skolen. 
(bilag) 
Orientering vedr den årlige trivselsmåling for personalet. Den er generelt rigtig god, men 
der er en udfordring blandt personalet omkring mobning og chikane. Dette arbejder skolen 
med at få løst.  

8 20.50 AULA. Skolens nye kommunikationssystem og ny skolesti i forbindelse med nybyggeri. 
(bilag) 
AULA er gået i gang uge 43. Vi er stadig ved at lære systemet at kende. Systemet bliver 
fortsat tilrettet.  
Der skal etableres en cykelsti til skolen fra Bellinge Fælled. Stien kommer til at ligge på 
skolens grund og vil starte etablering snarest. Den vil komme i høring i forbindelse med 
etablering. 

 
9 

 
21.00 

Orientering om kommende FSFO. Ledelsen har deltaget i kaffemøder i børnehusene og i 
enkelte forældremøder. Tilbagemelding fra skolens ledelse om indskrivningen.  

tel:63752200%20SFO:%2063752210
tel:63752200%20SFO:%2063752210
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Der er en stor årgang der skal starte skole i 2020. Grundet Bellinge Fælled har vi ikke en 
fornemmelse af hvor mange børn der starter på skolen. Der er indskrivning den 4.-17. 
november 2019.  
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21.05 

Orientering om Børn- og Ungeforvaltningens budget 2020. Hvilke konsekvenser får det 
nye budget for RRS? 
Teknisk serviceleder kommer ved årsskiftet til at høre under BKF. Vi ved endnu ikke 
hvilken indflydelse det får for hverdagen på RRS omkring teknisk serviceleders opgaver.  

  Øvrige beslutningspunkter: 

         

  Afslutning: 

10 21.15 Meddelelser: Der er kommet nye retningslinier vedr elevfravær gældende fra årsskiftet. 
Dette betyder at familier kan risikerer at blive frataget børneydelser ved ulovligt fravær 
over 15%.  

11 21.20 Evt.: Kontaktudvalgsmøde den 3. oktober 2019 blev aflyst. Næste møde ligger i januar 
2020. Der er møde den 31. oktober 2019. 

12 21.25 Underskrift af referat  

 21.30 Tak for i dag 

Boblere: Rasmus Rask-Skolens Sorg og kriseplan. Skolerejser for 9. klasserne. 
 
Næste møde: onsdag d. 20/11 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
 
2019:  onsdag d. 20/11, mandag d. 9/12(mødet starter kl. 18 med  tapas-anretning og kort dagsorden) 
 
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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