
 

Onlinemøde 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

mandag den 23. november 2020 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, Helle Petersen, René G. Hansen 
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd:  
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler, Mona Jensen 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Micas Rochler (9.A), Lauritz Larsen (8.B) 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. 
René er valgt. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden er godkendt. 

   

       3  Godkendelse af ”anti-mobbe strategi”. 
Anti-mobbe strategien er godkendt. Den bliver nu delt med medarbejdere, forældre og 
lagt på hjemmesiden. 

   

4  Orientering om pædagogiske lærerplaner i FSFO. 
Rie orienterer om arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner. 

5  Orientering om pædagogiske lærerplaner i SFO. 
Rie orienterer om de styrkede pædagogiske læreplaner og arbejdet i hverdagen. 

   

6   Generel orientering om Coronasituationen. 
Julen er traditionernes tid. Men der er mange traditioner omkring julen og julehygge vi 
ikke kan lave i år med dagene. Vi har ikke pakkeleg, ingen julebag med børnene. 
Juleklippedag bliver ikke holdt med klippestationer men i klasserne osv. Præsten sender 
en video som kan vises i klasserne sidste skoledag for børnene i stedet for at gå i kirken. I 
forbindelse med skolefest bliver der ingen skolefest i februar men der bliver skolekomedie 
som vil blive vist for 6. årgangs forældre og muligvis for børnene i hold. Vi har som skole 
endnu ikke haft nogle Corona tilfælde.  
Vi skal minde hinanden og eleverne om at holde afstand og spritte hænder.  

   

8  Udarbejdelse af ny ”Kostpolitik”/”Sundhedspolitik”. Opstart på en snak om ændringer i 
forhold til at lave en update. Strategi er fra 2010. (bilag) 
Der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for skolen. Følgende er med i arbejdsgruppen: 
Helle, Julie, Rie og Lasse. Lasse indkalder til møde i det nye år. 

   

     9    

   

  Afslutning: 

10  Meddelelser: Der skulle have været p-plads aktion, men grundet Corona er den aflyst. 

11  Evt.: Marianne har været til møde i kontaktudvalget. Det havde været et godt møde med 
nogle engagerede forældre. Der er møde på mandag den 30. november 2020. Tine og 
Marianne er forhindret, så René deltager. Mødet er online.  
Rie og Lasse har været til møde med BKF vedr skolen som er i vækst og kommende behov 
for lokaler.  
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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: 
2020: 23/11 
 
2021: 12/1, 25/2, 29/3, 27/4, 20/5, 15/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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