Referat møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2018/2019
Mødet afholdes mandag d. 17. juni 2019 kl 18.30-20.30 på Sønderlandsskolen.
Afbud fra:
Emne

Hvad skal vi udrette

1. Godkendelse
af dagsorden.

Godkende dagsorden.

2. Nyt fra
elevrådet

Drøfte og høre om
elevrådets arbejde

Proces

Orientering og evt.
drøftelse i profilrådet.

Tid
0.
mi
n

3. Principper for
skole/ hjem
samarbejde

4. AULA

Skolebestyrelsen har sendt
princippet ud til
gennemarbejde i
profilrådene, på den
baggrund at sikre lokalt
ejerskab til dem.

Oplæg til retningslinjer og
kommunikation er kommet
fra forvaltningen. Dette skal
vi have en drøftelse af og
måske binde det sammen
med punkt. 3 på dagsorden.

Bilag samt
powerpoint er
vedlagt.
Orienter jer i det, I
behøver ikke kunne
det udenad.

Godkendt. Ingen
tilføjelser.

10
mi
n.

Intet nyt.

15
mi
n

Der skal kigges på hvilke
principper og guidelines
der er relevant for de
enkelte årgange.
Tages op på næste
møde.

15
mi
n

Fra forældreside opleves
Meebook ikke som den
store gevinst. Bruges kun
før forældresamtaler.
Der er mere tro på office
365 og Teams.
AULA skal være simpelt
og nemt at tilgå for
relevant information og
skal være overskueligt.
Evt. lektier skal være
skrevet på ugeplan inden
sidste lektion.
Tages op igen på næste
møde, når kendskabet til
AULA er større.

Til orientering og drøftelse
(Fortsat fra sidste møde)
Se bilag med de
tidligere principper og
inspirationspapir til
oplæg for arbejdet
(fra sidste møde)

Beslutning

5. Høring
skolestyrelsesved
tægten
6. Evaluering af
mødestruktur og
plan for
mødedatoer for
kommende
skoleår.
7. Meddelelser

8. Ekstern
medlem af
profilrådet på
Rolf Krake Skolen
9. EVT

Ønskes at profilrådet giver
et høringssvar.

Til drøftelse og beslutning

Profilrådsmedlemmer
SFH
Medarbejder
Skoleledelse
OP har haft kontakt med
rektor Martin Baadsgaard,
som vender tilbage med et
navn på en fra UCH, der
ønsker at indtræde i vores
profilråd.

Materialet er ikke
kommet fra
forvaltningen pt. men
jeg sender det ud
senere.

Bilag med ny
mødeplan

20
mi
n

Materialet nåede ikke
frem til mødet. Tages op
igen til augustmødet.

5
mi
n

Opbakning til den
fremlagte mødestruktur
og de foreslåede datoer.
Overvejelser om et par
ekstra møder kun for
profilrådet med et eller
to temaer som indhold.

15
mi
n

IAB

5
mi
n.

OP skriver rundt når han
har et navn.

5
mi
n

IAB

