Referat fra møde i Profilrådet på Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2017/2018
Mødet er afholdt torsdag d. 7. december 2017 kl 19.00-21.30 i kantinen på Rolf Krake
Skolen, bygning B.
Afbud fra: ingen – Malthe havde meddelt at han mødte ind senere

Emne

Hvad skal vi udrette

1. Godkendelse
af dagsorden.

Godkende dagsorden.

2. Nyt fra
elevrådet

3.
Kommunikation/
valg til
kommende
skolebestyrelse i
foråret

Drøfte og høre om
elevrådets arbejde

Indledende drøftelse
omkring kommunikation ud
til forældre om
profilrådsarbejdet.
Overvejelse omkring valg i
foråret 2018

Proces

Tid
0.
mi
n

Orientering og evt.
drøftelse i profilrådet

10
mi
n.

Til drøftelse og
beslutning.

20
mi
n

Beslutning
Dagsorden godkendt
elever i F-afd., ønsker en
præcisering af
ordensreglerne, mht
”stødende påklædning”
– Profilrådet fandt – på
baggrund af diskussionen
– ikke grundlag for
ændring af ordlyden,
men ønskede at reglerne
og håndteringen af dem
blev italesat blandt
personalet.
Diskuteret – der arbejdes
med et
forældrearrangement
forud for valg til
Profilråd. Emne kunne
være: Brug af Digitale
medier, hvad og
hvordan, hvad vil vi?
Udvalg: Daniel/Karsten,
Skrift om
kontaktforældreopgaven
: Lene/Søren
Ulrik fremskaffer
Kontaktforældrebogen
Punktet tages op igen til
fornyet behandling

4. Principperne
for inklusion og
trivsel

Skolebestyrelsen for
Holstebro by har besluttet
principperne for inklusion
og trivsel, se vedhæftede
bilag.

Profilrådet skal drøfte
hvorledes vi ønsker at
arbejde med dette på
Rolf Krake Skolen
Skolebestyrelsesbeslu
tning: Der arbejdes videre

30
mi
n

Punktet tages op på et af
de kommende møder

med princippet i profilrådene,
som kan uddybe princippet ift.
egen skole.

Til drøftelse og
beslutning:

5. Principper for
brug af digitale
medier

Skolebestyrelsen for
Holstebro by har besluttet
principperne for brug af
digitale medier, se
vedhæftede.

Beslutningen fra SKB.:
Der er forslag om at det er
profilrådet, frem for bestyrelsen,
som godkender retningslinjerne,
som udarbejdes på de enkelte
skoler.
Vigtigt at retningslinjerne ikke
bliver så stramme, at de
hæmmer didaktisk og
pædagogisk udvikling.

30
mi
n

Opfordring til, at skolerne
sammenligner deres
retningslinjer, for at se, om der
kan findes fælles retningslinjer.

Udkastet til princip blev
drøftet. Forekomme
velformuleret, mangler
måske noget om en
kritisk tilgang/kildekritik
og vision (hvad vil vi!)
Tages op igen

Der blev ændret lidt i ordlyden på
enkelte områder.
Der opfordres til at eleverne
inddrages på de enkelte skoler.

9. Orientering

a) Skoleledelse
SFH
Medarbejdere
Bestyrelsesmedlemmer

Orientering fra
medlemmerne til
hinanden

20
mi
n.

Skoleledelse: bevilget ca
300.000 til energi
forbedringer(pærer/lys)
-Bevilget 960.000 til
forbedringen af
cykelsti/forbedring af
adgangsforholdene, og
Kiss’n Drop Zone
-sygemeldinger og
udfordringerne med at
dække undervisningen
ind
SFH: julerier
-opslået en
pædagogstilling til

Styrkeklassen – Bente
deltager i ans.samtaler
d.19.12.
Medarbejderne: Juleri og
Juleklip
Bestyrelsesmedlemmer:
Bente orienterede om
udvalgsarbejde vedr
overgang og
sammenhænge
daginstitution/skole

10. Eventuelt

5
mi
n

