Referat af møde i Profilrådet på Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2017/2018
Mødet afholdes onsdag d. 7. februar 2018 kl

18.30-21.30 på

Sønderlandsskolen.
Afbud fra: Hans Erik Cutoi-Toft, Knud Bachmannn Røn

Emne

Hvad skal vi udrette

1.a.

Fællesmøde med de
øvrige profilråd,
med drøftelse og
præsentation af
folder, som
Sønderlandsskolen
har lavet til det
forestående
Skolebestyrelses- og
profilrådsvalg.

1.b.
Godkendelse
af dagsorden.

Godkende
dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

Drøfte og høre om
elevrådets arbejde

Der er samlet en del penge ind ved
æbleskivesalg. Det overvejes at gøre det 2
gange om året.
Der forhandles om anvendelse af de
indkomne midler for æbleskivesalget.
Pengene skal gå til ude-/legearealer.
Der er opstartet legepatrulje. Organiseringen følger snarest.

2. Nyt fra
elevrådet

3. Lokaler på
Rolf Krake
Skolen

Drøftelse omkring
status på
lokaleforhold og
pavilloner på Rolf
Krake Skolen.

Proces

Orientering og evt.
drøftelse i
profilrådet

Beslutning
Udkast til folder uddelt og drøftet.
Der er tilslutning til, at der udarbejdes én
fælles folder for alle 3 skoler.
Den endelige udgave beder vi om hjælp til
opsætningen af hos kommunens trykkeri.
Vi drøftede offentliggørelsen af folderen via
facebook, skolernes hjemmesider,
skoleintra og måske pressen.
Repræsentanter for hver skole udarbejder
den endelige tekst til folderen.
Lene Værge deltager fra Rolf Krake Skolen.

Ole oplyser, at vi nu henvender os med
ønske om yderligere pavilloner til brug for
førskolegrupperne til foråret.
Vi har tidligere været i dialog med forvaltningen om varigheden af pavillonernes
placering. Der er energimæssige
udfordringer i at have dem stående længe.
Vi anfører, at vi er i varige udfordringer på
mere plads.

4.
Profilrådsvalg
på Rolf Krake
Skolen

Planlægning af
forløb og tidsplan.
Herunder
møderække for
resten af skoleåret

-

Der er snart forhandlinger om
anlægsbudgettet for 2019. Det er derfor
rettidigt at fremføre vores ønsker om
udbygninger af Rolf Krake Skolen.
Ole vil forfatte et skriv på profilrådets
vegne.
Ønske om 8 profilrådsmøder, hvoraf de 4
aftener også indeholder skolebestyrelsesmøder.
Drøftelse af snitfladerne i kommissorierne
for hh. profilråd og skolebestyrelse.

Forslag til
tidsplan
vedlagt som Valggruppen til profilrådet består af Ole
bilag
Priess, Daniel Søgaard og Bente Maagaard
Hogenfeld.
Vi undersøger mulighederne for forskudt
valgperiode (2 år).

Kommunikation ud
til forældre om
profilrådsarbejdet.

5.
Kommunikatio
n/ valg til
kommende
skolebestyrels
e i foråret

Karsten, Daniel og
Ole har lavet et lille
oplæg til et
forældrearrangemen
Til drøftelse og
t omkring IT. –
beslutning.
Præsenteres på
mødet.
Ulrik ville finde
kontaktforældrebog
en, som så kunne
drøftes og evt.
fornyes.

6. Regnskab
2017/ Budget
2018

Drøftelse af
forventeligt
regnskab for 2017.
Blik ind på budget
2018

Karsten, Daniel og Ole præsenterede deres
oplæg til program for en forældreaften
vedr. digital dannelse.
Der foreslås den 13. eller den 15. marts.
Der overvejes foredrag af enten Jeppe Søe
eller Lykke Møller Kristensen.
Udvalget arbejder videre med
arrangementet.

Regnskabet for 2017 er snarligt afsluttet.
Der mangler nogle refusioner m.v.
Vi kommer ud af 2017 med et underskud på
1,8 mill. Alle 3 byskoler har røde tal i
regnskaberne.
Daniel har efterlyst svar på, hvor de 12
mill., der er skolevæsenets rationale efter
den nye skolemodel, er blevet af.

7. Skoleåret
2018

Indledende
forventning af
Skoleåret 2018/2019

8. Orientering

a) Skoleledelse
SFH
Medarbejdere
Bestyrelsesmedlem
mer

9. Eventuelt

Orientering fra
medlemmerne til
hinanden

Vi indskriver i alt omkring 54 elever i almensporet.
Vi sidder i dag med fire 9. klasser og bliver
formodentlig tre næste år.
Vi har spredte tilgange og afgange af elever
på de enkelte klasser.
Ole: Juleafslutningen var med næsten 900
personer i Holstebro Kirke. Det var
fantastisk.
Arbejdstilsynet har været på skolen og laver
gruppefokusinterview efter vinterferien.
Jørgen: SFH går ud af 2017 med et lille
overskud.
Der laves fælles feriepasning i midtbyen til
sommer.
Frederikke: SFH holder fastelavn på fredag.
Søren: Der blev holdt elevrådsfest i
torsdags med overnatning for
overbygningseleverne.
Intet.

