Referat fra skolebestyrelsesmøde
torsdag den 13. juni 2019 kl. 19:00-21.30

Forældrerepræsentanter: Formand: Helle Skjellerup, Næstformand: René G. Hansen
, Julie Dahl Jensen, Helle Petersen
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Jens Skjærbæk, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth)
Elevråd:
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen
Souschef: Rie Storm
Fraværende: Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Micas Rochler (7.A), Lauritz Larsen
(6.B)
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk)
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Beskrivelse
Valg af dirigent
Helle er valgt som dirigent.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt. Punkt tilføjet til orientering vedr. effektivitetsstrategi.
Nyt fra elevrådet.
Forældrevalgt fra skolebestyrelsen deltager i elevråd i det nye skoleår. Rene melder sig til
at deltage.
Årshjulets beslutningspunkter:
Torvedag (er det en tilbagevende begivenhed vi som skole skal deltage i og være bedre
forberedt på?)
Skolen har ved pædagogisk møde drøftet skolens deltagelse ved torvedag ved Bellinge
festuge. Her blev flere idéer vendt som vaffelsalg af 5. årgang, oplysning om Erasmus+. Vi
drøfter evt. deltagelse af ” Ung Odense”. Skolebestyrelsen og elevråd skal også deltage.
Julie melder sig som tovholder på torvedagen. Julie bestiller roll-ups.
Punktet vedr. torvedag følges løbende op ved kommende bestyrelsesmøder.
Udarbejdelse af ”Princip for parkering på RRS”. Noget nyt?
Punktet tages op igen ved kommende bestyrelsesmøde, da trafikrepræsentanterne ikke er
til stede. Vi drøfter at starte vores egen cykel/gå-kampagne på skolen. Rie og Lasse
kommer med et forslag til en cykel/gå kampagne og tager med til kommende
bestyrelsesmøde.
Indhold til forældremøder til det nye skoleår. Hvad skal skolebestyrelsen have af
fokuspunkter. Aftalt på sidste møde, at der skulle bringes ideer til punktet ved dette
møde.
- Parkering
- Princip for mobiltelefoni, digital dannelse
- Emner fra forældre til drøftelse i bestyrelsen
- Chromebooks i 3. klasse (skolebestyrelsens beslutning)
- Erasmus+
- Sæbekassevæddeløb mod Ådalskolen og Kratholmskolen
- Dannelse
Julie og Helle P. laver udkast til power points bestyrelsen gør brug af til
forældremøder. Drøftes til næste møde.
Lasse laver en oversigt over hvilke forældremøder bestyrelsesmedlemmerne
besøger.
Fremtidig mødekultur og struktur
Der har været aflysning og afbud til skolebestyrelsesmøder. Mødekulturen drøftes.
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Det drøftes om møderne fremadrettet skal være fra kl. 17-19 eller kl. 18-20, eller om vi
skal fastholde nuværende tidspunkt.
Dette tages op igen til næste møde.
Til orientering:
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Kaffe
Skoleårets planlægning
Skolen har fagfordelt og er nu i gang med skemalægning.
Kommende skoleår vil der være fokus på dannelse, forebyggelse af rygning, oplysning om
rusmidler, digitale medier osv.
Skolebestyrelsen bakker op om brugen af UUV til 2-lærertimer.
I kommende skoleår vil 0.-3. årgang få fri kl. 13.15 mandag, onsdag og fredag. SFO´ens
åbningstid vil følge elevernes nye mødetid.
Præst for 7. årgang vil fortsat ligge om formiddagen.
Lærer Line Bjerge Hansen, barselsvikar for Tine Bollmann har fået nyt job. Lærer Stefanie
Jensen bliver forlænget i sin ansættelse og overtager barselsvikariatet.

Øvrige beslutningspunkter:
”Rasmus Rask-Skolens Sorg og kriseplan”.
Planen er fra 2008, så tænker vi skal have et kritisk øje på den og en revurdering. (bilag)
Genoptages ved kommende møde.
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Afslutning:
Meddelelser:
Vi står midt i 9. årgangs afgangseksamener. Eleverne klarer det rigtig flot.
Sidste skoledag for 9. årgang blev afholdt uden nomineringer. Det var en rigtig god og
hyggelig dag.
Der har været BBB fest i weekenden. Der deltog mange udefra til festen. Der er fundet
mange knuste flasker på skolen efterfølgende.
Bestyrelsen afholder sommerafslutning den 18. juni. Lasse skriver ud om tid og sted.
Evt.: Orientering vedr. effektivitetsstrategi.
Underskrift af referat
Tak for i dag

Næste møde:
Datoer på skolebestyrelsesmøder:
2019:

Vel mødt til skolebestyrelsesmødet.
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