
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
mandag den 22. november 2021 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:  
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:  Næstformand: Marianne Elstrup Jensen, Formand: Julie Dahl Jensen, 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. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

   

       3  Nyt fra elevrådet. 
Grundet de seneste Corona- restriktioner deltager elevrådet ikke ved dette møde. 

   

4  Skolebestyrelsescafé torsdag d. 25. november (Julie og Helle deltager). 
Caféen er aflyst grundet de seneste restriktioner omkring Coronaen. 

5  Julehilsen til skolens forældre fra skolebestyrelsen. 
René udarbejder et udkast, som sendes rundt til rettelser i resten af bestyrelsen. 

   

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) 
Princip tilrettes og drøftes i lærergruppen i ungemiljø for at sikre os, at princippet svarer  
til hverdagen i ungemiljø. 
Skolen undersøger om der er forventninger om andre programmer end de nødvendige, 
for at kunne opnå optimal karakter.  
Punktet tages på igen til næste bestyrelsesmøde. 

       7  Princippet om ”lektiecafé/faglig fordybelse” skal tilrettes. (Bilag) 
Tilrettes og godkendes. 

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. 
Vi undersøger oplæg omkring børns læring og trivsel, oplæg for forældre til valg. 
Vi genoptager punktet til næste bestyrelsesmøde. 

   

       9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
- Bring your own device 
- Princip vedr lektiecafé 
- Valg til skolebestyrelse 

  Nyt om Corona/test 
Odense kommune har ramt incidens tal 400 hvilket betyder at skolen er underlagt 
restriktioner igen. Når Odense har været under 400 i 7 dage forsvinder restriktionerne 
igen. Der er 4 smittede elever på skolen lige nu. Skolen er i tæt kontakt med børne- og 
ungelægerne omkring de retningslinjer der skal følges i forbindelse med smitte.  

  Afslutning: 

10  Meddelelser:  

tel:63752200%20SFO:%2063752210
mailto:rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk
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Der er ansættelsessamtaler til ny skolesekretær den 14. december kl 15.30.  
Tine deltager i ansættelsesudvalget. 

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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