
 

Onlinemøde 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18:30-21.00 

 
Onlinemøde 
 

 

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:  Micas Rochler (9.A), Lauritz Larsen (8.B), Helle Petersen og Anette Essler, 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. 
Rene er valgt som dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden.  

   

       3  Corona. Generel orientering. Der begynder at blive åbnet op igen. Mundbind er ikke et 
krav fra mandag d. 14. juni. Øvrige restriktioner udfases fra august måned.  
Skolen har valgt at fastholde de nuværende retningslinier de sidste 2 uger af skoleåret. Vi 
håber at kunne afvikle en normal skoledag igen efter sommerferien. 

   

4   

5  Årsberetning i stedet for forældremøder. Vi har aftalt at brainstorme på ideer til forældre 
video, til fremvisning i august. 
Der er en idé at afholde årsberetningen som et pressemøde, da vi har set så mange 
pressemøder i løbet af året. Vi genoptager punktet til 1. bestyrelsesmøde efter ferien. 
Julie, René, Marianne og Helle vil snakke sammen i sommerferien omkring strukturen og 
indholdet.  

   

6  Som opfølgning på sidste skolebestyrelsesmøde hvor vi snakkede om aktivitetsplan for 
bestyrelsen i kommende skoleår, så vedhæfter jeg lige de nuværende principper for 
forældrehenvendelser. Fra det nye skoleår har skolebestyrelsen besluttet at opkvalificere 
dette område.  
Vi kan nedfælde gode råd til forældrerådet. 
Hvem skal man kontakte, hvornår? 
Man kan lave en fane på hjemmesiden som omhandler kommunikation. 
Inddrage SSP i arbejdet omkring digital dannelse 
Oplægsholder til bestyrelsesvalg i 2022 
 
Ved 1. bestyrelsesmøde aftaler vi hvilke principper vi skal arbejde med i løbet af skoleåret. 

       7  Orientering om elevernes skemaer for kommende skoleår. 
Lasse orienterer om kommende skoleårs skemaer. 
Næste skoleår vil der være 3 personaler om morgenen i SFO. 
Der er stor tilslutning til SFO2 næste skoleår. 

8   

   

       9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
- Status på corona 
- Næste års emner 
- skemaer 
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  Afslutning: 

10  Meddelelser:  

11  Evt.:  

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: 
 
2021:, 20/5, 15/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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