
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
tirsdag den 18. januar 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, Helle Petersen, René G. Hansen 
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd:  
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler,  
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Andrea Esbjerg (8.A), Kamma Mejnert (5.A), Mona Jensen 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. 
René er valgt som dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden er godkendt. 

   

       3  Nyt fra elevrådet. 
Elevrådet deltager ikke ved mødet. 

   

4  Gennemgang af eftersyn på legeplads rapport (bilag). 
Skolen modtager en legeplads rapport 1 gang om året. Der er nogle ting der går igen, 
blandt andet faldsand. Rapporten er gennemgået med ledelsen og Teknisk service, som 
efterfølgende udbedrer de evt. opmærksomhedspunkter der er i rapporten. Vippen 
trænger til en udskiftning, så vi indkøber en ny vippe. 

5  Orientering om afslutning på Budgetår 2021. 
Budgetår 2021 er ved at blive afsluttet. En opgørelse viser at vi går ud af budgetåret 2021 
med et lille overskud. 

   

6  Revurdering på BYOD (Bring Your Own Device) princip. Der er nogle enkelte rettelser vi 
skal have lavet og så tænker jeg den trænger til et gensyn. (Bilag) Ved ikke om vi når at 
blive klar med dette punkt? Vi skal huske at have det med igen, hvis der ikke er nyt. 
Princippet rettes til. Og sendes ud til bestyrelsen med rettelser til godkendelse. 

       7  Princippet om ”lektiecafé/faglig fordybelse” til godkendelse. (Bilag) 
Punktet venter til andet bestyrelsesmøde. 

8  Forberedelse af skolebestyrelsesvalg i foråret. Hvordan sikrer vi os et godt arrangement 
til det kommende skolebestyrelsesvalg? Er der nogle der går i tænkeboks? Vi kan godt 
begynde at udveksle ideer og komme med rammerne. Aftalt på sidste møde at dette 
skulle på igen. 
Vi undersøger muligheden for et oplæg af Lars Godbersen fra Flying Superkids. Oplægget 
efterfølges af valg til bestyrelsesvalg. 

   

       9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
-gennemgang af den årlige legepladsinspektion 
- orientering om afslutning af budgetår 2021 
- Orientering om coronatest, flere børn skal hjemmetestes.  

  Nyt om Corona/test 
Der er nu test af eleverne 2 gange om ugen fra 1.-9. klasse. 1 hjemmetest og 1 test på 
skolen med poderne. Poderne er dog udfordret på den givne tid, så de store elever får 
nogle gange hjemmetest til begge testene. 
Der er stigende antal smittede på skolen både blandt børn og personale. 

  Afslutning: 

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


 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
tirsdag den 18. januar 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 

10  Meddelelser:  
1. februar 2022 starter skolens nye skolesekretær Heidi. Skolen skriver ud vedr 

Heidis opstart.  
Der er ansættelsessamtale med kommende skolepædagog på torsdag. René deltager. 

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: Kommer senere 

 
2021: 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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