Nyt fra skolebestyrelsen på SvS, august 2016
Den ny skolebestyrelse – efter rullende udskiftning
Den nye skolebestyrelse mødtes første gang efter sommerferien d. 29. august. Tre nye
forældrerepræsentanter er trådt ind i bestyrelsen, og en række nye suppleanter er tiltrådt.
Skolebestyrelsens medlemmer kan ses her. Elevrådet var ikke repræsenteret på mødet, da de endnu ikke
havde konstitueret sig endeligt efter skolestart, men skolen vil arbejde for, at Elevrådet fremover deltager
kontinuerligt i møderne.
Skolens og skoleledelsen visioner
Som en introduktion til den nye bestyrelse havde vi til en start fokus på skolens arbejdsgrundlag, som Niels
Hannibal fremlagde: ”Et godt skoleliv for alle”. Det retter sig mod både elever, medarbejdere, det faglige og
sociale. Skolens ledelse styrer i sit løbende arbejde efter de fem pejlemærker, som er vedtaget i
Københavns Kommune. Disse bliver skolen også løbende målt på, bl.a. i Kvalitetsrapporten som Børne- og
Ungdomsforvaltningen årligt udarbejder for skolerne i København. De fem pejlemærker er:






Faglighed: ”Alle elever skal være dygtigere”
Chancelighed: ”Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal ikke udskilles flere
elever til segregerede tilbud”
Ungdomsuddannelse: ”Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse”
Trivsel: ”Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives”
Tillid og attraktivitet: ”Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal
højnes, så forældrene i København vælger Folkeskolen”.

Derudover bruger skolens ledelse energi på at sikre vedligeholdelse af tidligere igangsatte tiltag, skabe
balance mellem nye og eksisterende tiltag samt på at få afviklet projekter, som ikke længere har relevans.
Eksempler på nye tiltag i skoleåret 2016/2017 er ”Læsning i alle fag”, ”Læring der ses” (lærere får
supervision i undervisningen) samt en ugentlig skemalagt naturfaglig dag i udskolingen for at arbejde mod
den nye tværfaglige naturfagsprøve. Ledelsen har derudover også fokus på de 4 nye børnehaveklasser, og
de følgevirkninger der skal tages hånd om, idet udvidelsen af 4 spor for denne årgang, vil påvirke skolen i
forskellige sammenhænge.
Kvalitet og trivsel på SvS
Introducerende for den nye skolebestyrelse fremlagde ledelsen pointer og OBS-punkter fra seneste
kvalitetsrapport og trivselsrapport. Kvalitetsrapporten har tidligere været drøftet i bestyrelsen i 2015/16. I
forhold til elevernes trivsel, fagligt og socialt, arbejder skolen aktivt med trivselsmålingen fra foråret 2016
på de enkelte klassetrin. Hvad angår medarbejderne, er trivslen højere end det kommunale gennemsnit,
men den er samtidig faldet grundet en oplevelse af større arbejdspres, hvilket sandsynligvis kan tillægges
loven om lærernes arbejdstid i samspil med reformens indførelse.
Emner for skoleåret 2016/17
Udover faste emner som budgetopfølgning, årsplan, regnskab o.l., har Skolebestyrelsen en række emner,
den gerne vil beskæftige sig med i 2016/17. Eksempler på emner er skolens værdier, samarbejde mellem
skole og fritidstilbud, bevægelse, attraktiv arbejdsplads, valgfag mv. Derudover vil den forestående
byggeproces samt flere af Folkeskolereformens elementer også blive tilbagevendende emner.
Prioriteringen af emnerne ligger ikke endeligt fast endnu. I 2016 skal skolen som bekendt også have ansat
en ny leder, idet Niels Hannibal har valgt at gå pension i slutningen af november. Det kan få indflydelse på
hastigheden i bestyrelsesarbejdet.

Værdiproces
Skolebestyrelsen traf i foråret beslutning om at satse på en værdiproces og nedsatte på mødet en foreløbig
arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til en proces for en bredt forankret drøftelse og eventuel
revision af skolens værdier. De nuværende værdier for skolen er trivsel, demokrati og etik. Værdierne er
nærmere beskrevet på skolens hjemmeside.
Lusebekæmpelse og rene toiletter
En ekstra indsats for lusebekæmpelse bliver efterspurgt. Skolen vil sørge for at lusebekæmpelse kommer
ind i skolesundhedsplejerskens årshjul i forhold til at melde ud til alle forældre i spidsbelastningsperioder.
I september sætter sundhedsplejersken desuden sammen med Anette Vistensen fokus på toiletrenholdelse
i de mindre klasser.
Trafik
Skolen afventer fortsat at Københavns Kommune får etableret bump på Italiensvej og ”Kys og kør pladser”
på Backersvej og Engvej.
Nyt fra Friluftsskolen
På Friluftsskolen har man etableret en venskabsklasse med 2.V. Den nye legeplads forventes færdig i uge
41/42. Der er bestilt lejrskole for hele friluftsskolen i 2017.
Helhedsrenoveringen
Renoveringsprojektets byggefase påbegyndes først sommeren 2018, og ikke i 2017, som skrevet i
Kvalitetsrapporten.

