Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
tirsdag den 30. april 2019 kl. 19:00-21.30

Forældrerepræsentanter: Formand: Helle Skjellerup, Næstformand: René G. Hansen
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Helle Petersen
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Jens Skjærbæk, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth)
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen
Souschef: Rie Storm
Fraværende: Micas Rochler (7.A), Lauritz Larsen (6.B), Julie Dahl Jensen
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk)
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Beskrivelse
Valg af dirigent.
Helle er valgt som dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Nyt fra elevrådet.
Elevrådet har valg til næste års elevråd i denne uge.
Årshjulets beslutningspunkter:
Torvedag
Lasse har booket stand hos Martin til torvedag. Vi drøfter til fremtidigt møde hvad vi skal
til torvedag. Vi afventer idéer til torvedagen.
Udarbejdelse af ”Princip for parkering på RRS”. Ifølge referat fra sidste
skolebestyrelsesmøde, arbejder arbejdsgruppen videre på princippet.
2. årgang har afholdt endnu en parkeringsaktion på parkeringspladsen. Forældrene var
rigtig gode til at parkere den morgen. Skolen, bestyrelsen og elevrådet indsender et
forslag til en afleveringslomme på Brændekildevej, til kommunen.
Indhold til forældremøder til det nye skoleår. Hvad skal skolebestyrelsen have af
fokuspunkter?
Det kunne være:
Chromebooks til 3. årgang
Arbejdet med digital dannelse
Parkeringsaktioner
Principper
Vi bringer hver især gode idéer ind til fokuspunkter og det tages med til kommende møde.
Skolebestyrelsen deltager ved infomøde for FSFO i 2020.
Årsberetningen foregår fortsat på forældremøder.
Skolebestyrelsens årsberetning
Til orientering:
Kaffe
Skoleårets planlægning
Vi har modtaget en lærer og en børnehaveklasseleder i forbindelse overflytningen i
kommunen. Anne Mette Andersen er lærer og kommer fra Hjalleseskolen. Alice er
børnehaveklasseleder og kommer fra Højby skole. Skolen er i fuld gang med fagfordeling.
Derudover vil lektiecafé være på en halv time, og 10 minutter fra 10-frikvarteret, er
placeret som frikvarter kl 13.05-13.15 om eftermiddagen. Vi har fokus på minuddannelse
og brugen af det som værktøj for lærere og pædagoger.
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Princip for skolefritidsordningens virksomhed (bilag)
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Rie, Marianne og Tine har udarbejdet et princip for SFO. Princippet gennemgås og
godkendes.
Obligatorisk Praktik (bilag). Det er politisk besluttet at skolen og skolebestyrelsen skal
lave en plan for hvordan praktik skal foregå på Rasmus Rask-Skolen. For øjeblikket har vi
praktik på 9. årgang. Ved sidste møde, hvor vi talte om at forslå en evt. erhvervsuge i
starten af 9. årgang, snakkede vi om at arbejde videre med processen.
Lasse tager kontakt til UUO-vejleder i forhold til et samarbejde omkring dette. Vi vil også
skabe en opmærksomhed på behovet for samarbejde med de erhvervsdrivende i området
ved torvedag den 1. juni.
Afslutning:
Meddelelser:
Kommende uge for vi besøg af børn og lærere tilknyttet Erasmus+ fra Frankrig, England,
Litauen og Italien.
Evt.: Sommerfrokost fro skolebestyrelsen den 18. juni 2019
Underskrift af referat
Tak for i dag

Næste møde: onsdag d. 22/5
Datoer på skolebestyrelsesmøder:
2019: torsdag d. 13/6

Vel mødt til skolebestyrelsesmødet.

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

