Dagsorden til
Ordinært skolebestyrelsesmøde
torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00-21.30

Forældrerepræsentanter: Formand: Helle Skjellerup, Næstformand: René G. Hansen
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Julie Dahl Jensen,
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Jens Skjærbæk, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth)
Elevråd: Micas Rochler (7.A),
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen
Souschef: Rie Storm
Fraværende: Helle Petersen, Lauritz Larsen (6.B), Mona Jensen
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.
Nyt fra elevrådet.
Man drøfter i elevrådet, hvordan kommende elevrådsvalg kan afholdes. Micas og Lauritz
deltager i Odense kommunes fælles elevrådsvalg. Der er ved at blive lavet et logo for
elevrådet, det vil blive besluttet hvilket logo gennem en konkurrence. Derudover arbejdes
der med, hvordan man kan gøre elevrådet mere synligt. Der er fortsat fokus på skolens
toiletter. Det meste af skoleåret er der blevet arbejdet med vedtægter.
Årshjulets beslutningspunkter:
Torvedag – hvor langt er vi?
Elevrådet deltager. Skolebestyrelsen deltager. Lasse bestiller 2 boder vi kan stå ved. Lasse
forhører sig blandt personalet om hvad vi skal vise frem til torvedag, som repræsenterer
skolen. Sæbekassebilen er med, hvor man vil kunne stemme på ”den flotteste bil” i
forbindelse med sæbekassevæddeløbet den 4. juni.
Der følges op på punktet til kommende møde.
Udarbejdelse af ”Princip for parkering på RRS”. (Marianne og Tine)
Der afholdes demo vedr. parkering den 1. april sammen med elevrådet. Elevrådet
forsøger at gøre klar med video og plakater til demo. Marianne og Tine har udarbejdet et
udkast til princip for parkering. De arbejder videre med princippet.
Kaffe
Til orientering:
Skoleårets planlægning – hvor langt er vi og hvad er der af ændringer (bilag)
Skolebestyrelsen anbefaler maksimal brug af §16b i skoleårets planlægning 19/20 ud fra
tabel 3 i aftalepapiret.
Valgfagsordning (bilag) – kommende 7. årgang skal vælge valgfag for en toårig periode og
valgfag skal afsluttes i 8. klasse med afsluttende prøve. Denne nye politiske beslutning,
har betydning for vores nuværende valgfagsordning, hvor vi samarbejder med
Højmeskolen, Sanderumskolen og Tingløkkeskolen.
Lasse orienterer om den nye valgfagsordning.
Digital dannelse – sociale medier. Forløb med Lykke Møller Kristensen for hele skolen.
Lykke har holdt workshop´s for eleverne, oplæg for forældrene og workshop for
personalet. Alle har fået en større forståelse for at være sikker bruger på bl.a. sociale
medier. Vi arbejder videre med at få digital dannelse i årshjulet.

Øvrige beslutningspunkter:
Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej 30 5250 Odense SV. Tlf: 63752200
mail: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk Hjemmeside http://si.rasmusraskskolen.odense.dk
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Obligatorisk Praktik (bilag). Det er politisk besluttet at skolen og skolebestyrelsen skal
lave en plan for hvordan praktik skal foregå på Rasmus Rask-Skolen. For øjeblikket har vi
praktik på 8. årgang. Det fungerer rigtig godt.
Punktet drøftes og der foreslås en evt. erhvervsuge. Punktet genoptages til kommende
møde.
Afslutning:
Meddelelser:
Lasse orienterer kort om den begyndende planlægning for kommende skoleår. Den 26.
marts 2019 skal ledelsen melde ind til forvaltningen hvor mange lærere og pædagoger
der er behov for til kommende skoleår.
Julie har været på seminar vedr. fremtidens skole-hjem-samarbejde.
Evt.:
Underskrift af referat og af tavshedserklæringer
Tak for i dag

Næste møde: tirsdag d. 30/4
Datoer på skolebestyrelsesmøder:
2019: torsdag 21/3, , onsdag d. 22/5, torsdag d. 13/6

Vel mødt til skolebestyrelsesmødet.

Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej 30 5250 Odense SV. Tlf: 63752200
mail: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk Hjemmeside http://si.rasmusraskskolen.odense.dk

