
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
torsdag den 19. august 2021 kl. 18:30-21.00 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, Mona Jensen 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:   
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent. 
Jens er valg som dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

   

       3  Opstart på skoleåret: Ledelse og lærere orienterer om opstart på skoleåret 2021/22. 
Skolen er godt i gang med skoleåret. I børnemiljø har man ugentlig morgensamling med 
morgensang. 7. årgang har været på lejrskole. 5. årgang skal på lejrskole kommende uge. 
9. årgang skal snart til Berlin. Klasserne er i gang med en masse aktiviteter de ikke har 
kunne have under Coronarestriktionerne. Hverdagen er tilbage som vi kendte den før 
Corona. Der er fortsat test på skolen 1 gang om ugen. Men der er ikke nær så mange der 
bliver testet nu hvor vaccinen er rullet ud. Corona spøger stadig i baggrunden. 

   

4  Konstituering og opfølgning på følgegrupper (Kontaktudvalg – Fritidsudvalg) og genbesøg 
af skolebestyrelsens årshjul 2 Bilag. 
Formand: Julie 
Næstformand: Marianne 
Kontaktudvalg: Jens 
Fritidsudvalg: René 
 
Cafémøder for skolebestyrelsen: 
Café den 12. oktober 2021 kl 15.00-16.30 
Café den 25. november kl 15.00-16.30: Julie og Helle 
Den 10. februar 2022 til skolefesten kl 17.00-18.30:  
 

5  Årsberetning i stedet for forældremøder. Vi har aftalt at brainstorme på ideer til forældre 
video, til fremvisning i august. Genoptagelse fra punkt i juni måned. 
Der aftales fortsat produktion af video. 

   

6  Som opfølgning på sidste skolebestyrelsesmøde skal vi finde ud af hvilke principper vi 
dette skoleår skal arbejde med.    
Infoaften for forældre valgt ind i forældreråd. 
Princip for vikardækning. 
Sundhedsprincip. 
Princip for skolebestyrelsesarbejde. 
Tal ordentligt uge? 

       7  Orientering om skolens fysiske rammer i fremtiden sat i relation til elevtal. 
Grundet stigende elevtal er der startet et samarbejde med BKF om udvidelse af skolen. 
Skolen er blevet kontaktet, og statistikerne viser nu, at der kommer flere elever end først 
regnet med.  

tel:63752200%20SFO:%2063752210
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8  Kontaktudvalg. (se bilag) 
Punkter til kontaktudvalg: Teknisk Service. Der er mange opgaver som teknisk service ikke 
må varetage længere, derfor opstår der opgaveglidning og ekstra udgifter.  

   

       9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
Orientering om skolestart 
Udvælgelse af principper der skal revideres og planlægning af skolebestyrelsescafé 
Orientering om udvidelse af skolens fysiske rammer grundet stigende børnetal 

   

  Afslutning: 

10  Meddelelser:  
Natteravnene udarbejder et skriv som deles på aula 

11  Evt.: Ansættelsessamtale til ny pædagog: Marianne deltager 

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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