
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
tirsdag den 1. marts 2022 kl. 18:30-20:00 på 

Rasmus Rask-Skolen 

 
 

 

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: Julie Dahl Jensen, Næstformand: Marianne Elstrup Jensen 
Jens Skjærbæk, Tine Kirckhoff Rasmussen,  
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd: Andrea Esbjerg (8.A), Kamma Mejnert (5.A) 
Medarbejderrepræsentanter:  
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Mona Jensen, René G. Hansen, Anette Essler, Helle Petersen, 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. 
Jens er valgt som dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden er godkendt. 

   

       3  Nyt fra elevrådet. 
Grundet corona har der ikke været afholdt så mange elevrådsmøder. Kamma har været 
på besøg på Rådhuset og besøge rådkvinden sammen med andre elevrødder fra Odense 
kommune. Elevrådet skal til igen at mødes ovenpå coronaen og i gang med 
elevrådsarbejdet.  

   

4  Skolebestyrelsesvalg (bilag) 
Der afholdes valg den 27. april kl 19.00. Lars Godbergsen fra Flying Superkids kommer og 
holder foredrag om Curlingbørn. Julie udarbejder plakat som kan deles på aula og 
hænges op på skolen. 

5  Orientering og godkendelse af ny cykelsti fra det nye villakvarter og til Rasmus Rask-
Skolen (bilag) 
Vi ser frem til en cykelsti. Vi spørger ind til vedligehold af cykelsti. Er det skolen eller 
kommunen? 

   

6  Skolebestyrelsens godkendelse af to lærer timer for kommende skoleår. Der ligger 
mulighed for at der fra 4. årgang til 9. årgang kan konverteres to UUV-timer til to lærer 
timer. Det betyder, ud over at der er to lærere på undervisningen, så får børnene også to 
UUV-timer færre i løbet af skoleugen.  Det er lagt ud til skolen at gennemføre ordningen, 
hvis skolebestyrelsen godkender ordningen. 
Skolebestyrelsen godkender at skolen gør brug af konvertering af to UUV-timer til to 
lærer timer.  

       7  Princippet om ”lektiecafé/faglig fordybelse” til godkendelse. (Bilag) 
Princippet er godkendt.  

8   

   

       9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
 3 hurtige: 

- Nyt fra elevrådet 
- Anlægning af ny cykelsti 
- Godkendelse af omkonvertering af uuv til 2-lærer timer 

Opfordring til opskrivning til skolebestyrelsesvalg. 

  Nyt om Corona/test 

tel:63752200%20SFO:%2063752210
mailto:rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk


 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
tirsdag den 1. marts 2022 kl. 18:30-20:00 på 

Rasmus Rask-Skolen 

 
 

 

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

Der kommer ikke længere nogen på skolen og tester eleverne. Eleverne får nu kun test 
med hjem hvis der er smitte i klassen. Der var meget smitte på skolen i januar. Der har 
fortsat været smitte på skolen i februar.  

  Afslutning: 

10  Meddelelser:  
 

11  Evt.: Arbejde videre med Tal ordentligt i forhold til kommunikation. 

12  Underskrift af referat  

  Tak for i dag 

Boblere: Gennemse folder for forældreråd og få den rettet til, herunder også den gode opsparing. 
Bestyrelsesmøde/møde/workshop med deltagelse af forældrerådene 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: Kommer senere 

 
2021: 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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