
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17:00-19.00 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, René G. Hansen 
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd:  
Medarbejderrepræsentanter:, Mona Jensen 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Andrea Esbjerg (8.A), Kamma Mejnert (5.A), Helle Petersen, Anette Essler 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. 
René er valgt. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

   

       3  Nyt fra elevrådet (kan ikke denne dag). 
Elevrådet er kommet godt i gang. De har blandt andet fokus på bæredygtighed. Der er 
fokus på toiletterne og rengøring på toiletterne.  

   

4  Trafikale udfordringer – bilag. 
Der er fortsat en udfordring med trafikken om morgenen, og det bliver ikke bedre når 
både busserne vender på skolens område men også skolens stigende elevtal. Lasse tager 
fat i Fynbus vedr at busserne vender på skolens område og Lasse melder ind at skolen er 
interesseret i at indgå i et trafikudvalg. 

5  Tilbagemelding fra kontaktudvalgsmøde – bilag. 
Ingen fra bestyrelsen deltog ved seneste kontaktudvalgsmøde.  

   

6  Vi skal lige have styr på regler for Smartwatch hos elever i undervisningen. Vi kan ikke 
finde noget fra sidst vi havde det på.    
Princip er godkendt og sendes ud til forældrene.  

       7  Evaluering på skolebestyrelsens café. 
Forslag at caféerne har et tema.  
Sidde nede i SFO. 
26. oktober kl 17 kommer René fra bestyrelsen.  

8  Rasmus Rask-Skolens trivselsundersøgelse blandt medarbejderne. Bilag 
Skolens trivselsundersøgelse er dårligere end sidste år. Skolen arbejder videre med 
undersøgelsen med medarbejderne.  

   

       9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
- Trafikale udfordringer 
- Princip for smartwatch og devices mm. 
- Trivselsundersøgelse for medarbejderne. 

  Nyt om Corona/test 
Børn fra 9 år bliver testet 1 gang om ugen, hvis forældrene har givet tilladelse.  

  Afslutning: 

10  Meddelelser:  

11  Evt.:  
Hver anden tirsdag er der fællessamling for ungemiljø.  

12  Underskrift af referat  

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