Referat fra møde i Profilrådet på Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2017/2018

18.30-19.30 på Rolf Krake
Skolen, kantinen bygning B.
Mødet afholdes mandag d. 9. april 2018 kl

Mødet er to time, fordi der efterfølgende er skolebestyrelsesmøde.
Afbud fra: Frederikke Bakken, Hans Erik Cutoi-Toft, Karsten Søndertoft.
Fravær:

Emne
1. Godkendelse
af dagsorden.

Hvad skal vi udrette

Proces

Godkende dagsorden.

Beslutning
Godkendt.
-

2. Nyt fra
elevrådet

3. Status på
profilarbejdet på
Rolf Krake
Skolen

Drøfte og høre om
elevrådets arbejde

Ole giver en status på
arbejdet med profilen for
science på Rolf Krake
Skolen.
Hvilke tiltag har der været
i indeværende skoleår.
- Science dag
- Uge 11/12
- Valgfag

Orientering
og evt.
drøftelse i
profilrådet

Til
orientering
og
drøftelse.

Der er lavet spørgeskema om
modtagelse på skolen, trivsel m.v.
Maya præsenterede det for
profilrådet.
- Legepatruljen går snart i gang.
- Der er blevet repareret på
skaterbanen, og der bliver
etableret ”leg på streg” samt opsat
nye basketball-kurve.
Ole orienterede om forløbet gennem
skoleåret og helt tilbage fra marts 2017,
hvor vores visionsseminar fandt sted.
Vi havde science-uge i uge 11 og 12/2018,
hvor vi arbejde ud fra temaet ”mad”. Ole
billeder og videos fra ugen.
Ole forholdt sig til samspillet mellem det
formelle og uformelle læringsmiljøer hjemme - ude - hjemme.
Det er vigtigt at arbejde med den
naturvidenskabelige metode, hvor læring
ikke er reproduktion af viden, men er en
afprøvende, eksperimenterende og
undrende tilgang, hvor hypoteser opstilles
og afprøves.

Ole repeterede vores implementeringsmodel, hvor vi prøver tingene af i de
første 2 år.
Vi har haft scienceindspark fra PLC
omkring kemishow.
Naturfagsmarathon.
Vi lærer - kurser for pæd. Personale.
Engineering - kurser.
Åben skole samarbejder med
Ausumgaard, Skov og Naturstyrelsen,
Naturskolen, UCH, museet, landbruget.
Scienceuge for hele skolen.
Forslag til nyt valgfag, DNA - Holstebro.
4. Profilrådsvalg
på Rolf Krake
Skolen

Status på tidsplan og
hvervning af nye
medlemmer

Aftale
strategi

Vi har p.t. 4 kandidater til
skolebestyrelsen. 2 fra profilrådet er også
interesseret.

Dialogmøde d. 19. april
med udvalget for Børne og
Unge. Dagsorden
omhandler følgende:

5. Ny børne og
ungepolitik i
Holstebro
Kommune

Velkomst ved chef eller
direktør
Hver institution eller skole
får 10 min. oplæg, hvor
der redegøres for
følgende:

Profilrådets formand og næstformand er
inviteret til dialogmøde med det politiske
udvalg. Mødet finder sted den 19. april kl.
17 til 19 på Job og Kompetence Center
Vest og vil omhandle drøftelse af
Drøftelse og
- Hvad har optaget os i den
Holstebro kommunes nye Børne- og
beslutning
nuværende børne- og
ungepolitik.
ungepolitik? (5 min)
- Hvad kan Udvalget være
Fra vores profilråd deltager Lene
optaget af i den nye
Sønderkjær Værge og Steen Klitgaard
Børne- og unge politik? (5
Brander.
min)
- Fælles dialog på
baggrund af oplæg
- Opsamling og afrunding
ved chef eller direktør
Udvalget vil efterfølgende
bruge inputtene i deres

videre arbejde med en ny
Børne- og ungepolitik.
Fælles forberedelse i
forhold til ovenstående –
se medfølgende bilag, som
er den nuværende børne
og unge politik.

6. Status på
næste års
planlægning

6. Input til
skolebestyrelsen
7. EVT

Status på planlægningen af
næste skoleår

Komme med input til
skolebestyrelsen
Indledende forventning af
Skoleåret 2018/2019

Vi kender ikke endnu vores planlægningstal. Vi fik eftergivet vores tidligere gæld,
men er optaget af, at midlerne fremover
giver os mulighed for at drifte en god
skole.
Vi har lidt rokade i personalet i form af
barsel og fratræden. Vi indhenter lige nu
oplysninger om det kommende elevtal på
de enkelte årgange.
Intet.
Intet.

