Referat møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2019/2020
Mødet afholdes onsdag d. 21. august 2019 kl 18.30-20.30 på Rolf Krake Skolen.

Afbud fra: Lene Værge, Pernille Sloth, Hans Erik Cutoi-Toft, Søren Lyngklip, Per Skovgaard
Tilstede: Daniel Søgaard, Bente Hogenfeldt, Knud Bachman Røn, Lonny Andersen, Steen
Brander, Paw Hedegaard Jensen, Ole Priess, Jørgen Christensen
Emne
1. Godkendelse
af dagsorden.
2. Ekstern
medlem af
profilrådet på
Rolf Krake Skolen

3. Principper for
skole/ hjem
samarbejde

4. AULA

Hvad skal vi udrette
Godkende
dagsorden.
Præsentation af nyt
medlem af
profilrådet.
Vicerektor Paw
Hedegaard Jensen
Til orientering og
drøftelse
(Fortsat fra sidste
møde)
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.

Proces

Tid

Beslutning

0.min

godkendt

5 min. Velkommen til Paw

Se bilag med
de tidligere
principper og
inspirationspa
pir til oplæg
for arbejdet
(fra sidste
møde)

FORTSAT FRA
SIDSTE MØDE:
Bilag samt
powerpoint er
vedlagt.

5 min

Pkt udsættes til næste møde

Ole P. orienterede om den aktuelle
situation – samt perspektiverne
med udrulningen af AULA.
15 mProfilrådet
i udtrykte frustrationer over den
nnuværende situation, med
forældrenes besværligheder med at
finde eks lektier, hvor man må søge
både i Meebook og Intra for at finde
lektier i samme klasse.

Der efterlyses en konsekvent tilgang
til enten Meebook/Intra
Ole P. udtrykte forventninger om at
det bliver bedre tiden.
Der er ønsker om en mere målrettet
kommunikation, ligesom de mange
reklamer for aktivitetstilbud burde
undgås/målrettes
Der var kritik af udmeldingen
omkring lektiepolitikken – den gav
flere spørgsmål end svar hos
forældrene, der oplever store
forskel fra klasse til klasse.
Vigtigt at der meldes ud på de
kommende forældremøder.

5. Høring
skolestyrelsesved
tægten

6. Emner for
skoleåret 2019/
2020

Ønskes at profilrådet
giver et høringssvar.

Til drøftelse og
beslutning

Der blev udtrykt forundring over
forskellen på klassekvotienten for
Byskolen og de øvrige skoler, i
forbindelse med ønske om at
skoleskifte skole uden for distriktet.

Svar til
skolebestyrels
en. Se
vedhæftede
bilag.

20
min

Drøftelse af
hvilke emner
profilrådet
ønsker at
arbejde med i
dette skoleår

Flg emner blev nævnt:
- kommunikation om
kontaktforældreforældrerollen
- skolens profil i forhold til
15min
læseplansarbejdet
- Holstebro Kommunes
børnepolitik
- Inkluderende fællesskaber
- Trivsel

Der blev ligeledes udtrykt undren
over navneforandringen fra Storåskolen til Specialkompetence
Holstebro, idet der fortsat findes
specialkompetencer på skoler med
styrke-afdelinger m.v.

-

7. Meddelelser

Profilrådsmedlemme
r
SFH
Medarbejder
Skoleledelse

15
min

STEM-kompetencer –
samarbejde mellem skole og
ungdomsuddannelserne
Jørgen SFH: orienterede om en
tendens til at vælge SFH fra for de
nye 0.-klasser,
om konsekvensen af bortfaldet af
SFH bussen til Trekantsområdet,
hvor vi nu sender 25 – 30 børn hjem
med skolebussen ved skoledagens
ophør.
Personalesituationen ovenpå
afskedigelse runden i foråret, der
efterhånden er ved at blive omsat til
fratrædelser og nedgang timetallet
Økonomi og afviklingsplan
Bente vil skrive ud vedr. kontaktforældre-rollen
Deltagelse i forældremøder
Ole: Pernille Sloth har trukket sig for
profilråd/skolebestyrelse. Hans Erik
indtræder i skolebestyrelsen.
Der efterlyses et nyt medlem til
profilrådet i et generelt opslag, der
også omtaler Profilrådets deltagelse
i forældremøderne i 0. klasserne.
Skolen er kommet godt i gang med
712 elever
Der er indkommet 84 ansøgninger
til den ledige stilling, samtaler
torsdag
Der er indsat nye busser, visse
indkøringsvanskeligheder her og der
Der er nye regler m.h.t. elevfravær

Kiss’n drop zonen blokeres
indimellem af parkerede biler
8. EVT

5 min
Spørgsmål til uddannelsen af
skolepatruljen

