Referat møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2018/2019
Mødet afholdes onsdag d. 24. april 2019 kl 18.30-20.30 på Rolf Krake Skolen, vi mødes i
kantinen bygning B.

Afbud fra: Pernille Sloth Lindhardt, Daniel Søgaard, Markus, Manar

Emne
1. Godkendelse
af dagsorden.

2. Nyt fra
elevrådet

Hvad skal vi udrette

Proces

Godkende dagsorden.
Drøfte og høre om
elevrådets arbejde

3.
Timefordelingspl
an for skoleåret
2019 2020

Til orientering og beslutning

4. Planlægning af
kommende
skoleår

Til orientering og drøftelse
- Reduceret skoledag
- UUV-timer
- Nye valgfag på 7.årg

Orientering og
evt. drøftelse i
profilrådet.

Bilag udleveres på
mødet

Tid

Beslutning

0.min

Godkendt

Legepatruljen er kommet
godt i gang. Der er
opleves stor
10 min.
ansvarlighed fra
elevernes side omkring
projektet.
OP fremlagde den
foreløbige
timefordelingsplan,
15min
dateret 24.04.2019. Den
blev taget til
efterretning.
Reduceret skoledag for
indskolingen er ikke
endelig vedtaget. Derfor
planlægger vi pt. efter
det vi kender fra dette
skoleår.
De nye valgfag i 7+8 kl.
blev præsenteret.
20 min Spændende – kan der
være andre
samarbejdspartner end
UCH?
Nysgerrighed på hvordan
vi får en bedre kobling
mellem styrkeklasserne
og almen klasserne. Der
kan måske tænkes mere

5. Science-uge

Til orientering og drøftelse

15 min

6.
Beredskabsplan

Til orientering

10 min

7. Meddelelser

8. EVT

Profilrådsmedlemmer
SFH
Medarbejder
Skoleledelse

15 min

5 min

i venskabsklasser, inkl. i
praktiske fag osv. Flere af
pavillonerne forsvinder
til sommer. Pavillonen i
F-afd. bliver forsat.
OP fortalte om ugens
forløb og viste billeder
og videoer fra de
forskellige klasser. Flot
arbejde af elever og
lærere.
OP orienterede om
skolens forskellige
beredskabsplaner. Der er
ligeledes en
evakueringsplan for
SFH/Klubben.
Det blev taget til
efterretning.
PS orienterede om et
forslag vedr. fornyelse af
vores udearealer på sigt.
Ønske om at
profilrådene bliver
orienteret af
skolebestyrelsen inden
udtagelser, kommentar
osv. kommer på intra
eller i avisen, så
profilrådsmedlemmerne
er bedre klædt på ved
evt. henvendelser.
1. maj starter 68
nye førskole
børn.
Intet at bemærke.

