Referat fra profilrådet for Rolf Krake Skolen
Skoleåret 2019/2020
Mødet afholdes mandag d. 23. september 2019 kl 18.30-20.00 på Nørre Boulevard Skolen

Afbud fra: Pernille Sloth

Emne
1. Godkendelse
af dagsorden.
2. Nyt fra
elevrådet

Hvad skal vi udrette

Proces

Godkende dagsorden.
Drøfte og høre om
elevrådets arbejde

Orientering og
evt. drøftelse i
profilrådet.

Tid

Beslutning

0.min

IAB

5 min.

Intet at bemærke.
Formand og
næstformand er valgt….

10 min

Bilaget blev taget til
efterretning, uden
kommentar.

5 min

Afvigelse i budgettet på
skoledelen er ca.
400.000 kr. primært pga.
feriepengeafregning for
de medarbejdere der er
flyttet med
sprogklasserne. Ligeledes
har der været et
merforbrug på
vikarkontoen.
SFH-delen
budgetopfølgningen er
mere positiv ift. tidligere.

Til orientering og drøftelse
(Fortsat fra sidste møde)

3. Principper for
skole/ hjem
samarbejde

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

Se bilag
Til endelig
godkendelse

Daniel har nu fremsendt
sammenskriv af
principperne

4. Budget
opfølgning for
2019

Status på budget og
afviklingsplan for Rolf Krake
Skolen.

5. Budget 2020 –
2023 for
Holstebro
kommune

Til orientering
Skolebestyrelsen har afgivet
Svar til
høringssvar. (Er tidligere
skolebestyrelsen.
sendt ud pr. mail)
Se vedhæftede
bilag.

5 min

Præsentation af børne- og
unge politikken.

6. Børne og
ungepolitikken

7. Meddelelser

Der er politisk valgt at sætte
fokus på ”udviklende
https://www.hols
fællesskaber”. (Dette
tebro.dk/bupolitik
arbejde er i gang i
45min
Skolebestyrelsen)
Til drøftelse og
beslutning.
Vi skal lokalt på Rolf Krake
Skolen vælge et tema og må
gerne vælge det samme
som er valgt politisk

Profilrådsmedlemmer
SFH
Medarbejder
Skoleledelse

15 min

Det tidl. fremsendte
forslag til høringssvar
blev taget til
efterretning.
På Rolf Krake Skolen
arbejdes der med
udviklende og
inkluderende
fællesskaber f.eks.
samarbejdet mellem SFH
og dagsinstitutioner,
venskabsklasser og
samarbejdet mellem
styrkeklasser og almen
klasser. Profilrådet
anbefaler skolen at
udbygge dette arbejde
som den lokale indsats
og koble den sammen
med mange af de tiltag
der er allerede er i gang
pt. Skoleledelsen giver
en tilbagemelding på
dette et senere
tidspunkt.
Hele skolen er i fuld gang
med science ugen – hvor
fokus er på vores profil
science, naturen, klima,
bæredygtighed og FNs
17 verdensmål.
Orientering omkring
sygefravær for
personale.
Besøg af arbejdstilsynet.
De var godt tilfreds.
Stadig et par små ting
der skal rettes til.
SFH bussen er væk. Det
betyder, at antallet i SFH
falder på Rolf Krake

8. EVT

5 min

Skolen. Pt. er det et
frafald på 20-30 børn.
IAB

