Referat af Profilrådet på Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2016/2017
Mødet afholdes mandag d. 12. juni 2017 kl 19.00-21.30 i kantinen på Rolf Krake Skolen,
bygning B. Bemærk, at mødet starter som fællesmøde med de andre profilråd. Umiddelbart
herefter vil der være smørrebrød inden vi fortsætter mødet alene.
Afbud fra:
Fraværende: Anne Hestbæk Thomsen.
Emne
1. Godkendelse
af dagsorden.
2. Nyt medlem i
profilrådet

3. Nyt fra
elevrådet

4. Drøftelse af
kandidater til
formand i
skolebestyrelsen

Hvad skal vi udrette
Godkende
dagsorden.

Proces

Godkendt.

Knud Bachmann
Røn blev valgt til

profilrådet for Rolf
Krake Skolen d. 21/3
2017

Velkomst

Drøfte og høre om
elevrådets arbejde
Orientering og
- Udarbejdelse
evt. drøftelse i
af visioner for
profilrådet
Ny Rolf Krake
Skolen
På sidste SKB-møde,
blev profilrådene
opfordret til at
drøfte dette punkt
fordi der ikke var
nogen kandidater til
posten.

5. Næste skoleårs - arbejdet med
science profilen
planlægning
næste skoleår

Beslutning

Drøftelse i
bestyrelsen

Velkommen til Knud Bachmann Røn.
Medlemmerne præsenterede sig for ham.
Derudover deltog Søren Lyngklip Strøm, som
er ny tillidsmand for lærerne, og som
indtræder i stedet for Gunnar Pedersen pr. 1.
august 2017.
Elevrådet arbejder videre med visionsvideoer.

Er der mulige formandskandidater til
skolebestyrelsen i vores profilråd? Den
eksisterende næstformand ønsker ikke at
være blivende formand.
Daniel Søgaard vil gerne stille op til
formandsposten.
Ole redegjorde for status:
Personalearrangement den 23. maj.
Vi har en større rokade i medarbejderstaben
og i elevflokken.
Derudover er vi i en digital bølge, med
undervisningsplatforme og - portaler, samt
nye PC’er til alle personaler og elever.
Vi skal have en emneuge vedr. science i
november - måske med bidrag fra eksterne

aktører, som vi kender fra vores internat på
Pinenhus.
Vi skal efterfølgende have en fordybelsesuge
i marts 2018.
Der er udbudt kursustilgange ”Vi lærer”,
finansieret af Mærsk-midler.
Vi afstemmer vores indsats omkring science
med de øvrige store udfordringer og
forandringer, vi i øjeblikket møder.
Drøftelse af tildelingsmodellen, hvor
midlerne tildeles i forhold til antallet af
klasser. Flere udsagn om, at tildelingen pr.
elev er problematisk i forhold til tildelingen
til de mindre skoler uden for ringvejen.
Daniel vil tage kontakt til de øvrige
profilrådsformænd mhp. overvejelse om
fælles udmelding.

6.
Timefordelingspl
an for
kommende
skoleår

Profilrådet/skolebestyrelsen godkender
hvert år en
timefordelingsplan
for undervisningen
for det kommende
skoleår. Særligt, kan
anmodes om nedsat
skoledag for børn i
modtagerklasser
samt i
styrkeklasserne.

Fortsat fra
sidste møde til
beslutning. Ny
timefordelings
plan udleveres
på mødet.

Tilrettet timefordelingsplan, hvor der er
reduceret fra 4 til 3 lektioner i faget
håndværk/design. Timerne er tildelt en
ekstra musiktime i 4. klasserne og en ekstra
billedkunsttimer i 5. klasserne.
Der er kommet flere lærere i stedet for
pædagoger ind i den understøttende
undervisning i indskolingen.
Der er udbudt valgfag til 7. - 9. klasserne.
Claus redegjorde for valgfagsviften.
Timefordelingsplanen er godkendt.

7. Budget og
økonomi

8. Orientering

Status på
budgetopfølgning
2017
Skoleledelse
SFH
Medarbejdere
Bestyrelsesmedlem
mer

OP orienterer

Ikke yderligere tilføjelser ud over
bemærkningerne i pkt. 5.

Orientering fra
medlemmerne
til hinanden

- Vi holder dimission torsdag, den 22. juni kl.
19 i vores sal.
Der holdes taler af profilrådsformanden,
skolelederen og af eleverne.
Alle i profilrådet er velkommen.

- Vi modtager nye børn fra Sct. Jørgen Skole
til besøgsdag i morgen kl. 10 - 11.30, hvor
elever møder elever.
- fagfordelingen er på plads og
skemalægningen er gået i gang.
- SFH har rykket deres traditionsrige
sommerfest.
- Afgående tillidsmand anbefaler at presse på
for varige bygninger frem for pavilloner.
- Formanden opfordrer til at sikre tilladelse
til at bruge billeder af børnene på medierne.

9. Møde med
Børn og
ungeudvalget

10. Eventuelt

Profilrådene er
inviteret til møde
med B og Unge
udvalget torsdag d.
15. juni kl. 16.00 –
17.00. For at drøfte
arbejdet med
profilerne.

Punktet
drøftes fælles
med de øvrige
profilråd og
herefter
lokalt. Med
koordinering
af hvem der
har mulighed
for at deltage
udover
formand og
næstformand.

Ole tager notat af, hvilke medlemmer af
vores profilråd, der deltager i dette møde.

- Gunnar Pedersen takker af efter flere år i
skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen.

