Nyt fra skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet - SB-Nyt, april 2017
Orientering vedr. proces om udvidelse til 4 spor og madskole
Borgerrepræsentationen har vedtaget en planlægningsbevilling på fire millioner kroner til en
kapacitetsudvidelse af SVS i form af udvidelse til fire permanente spor og status som madskole.
Udvidelsen af skolen med et permanent 4. spor medfører, at der skal bygges en ny udskolingsbygning,
ligesom byggeriet af nye fritidshjemsbygninger skal justeres til at rumme flere elever end først planlagt.
Tidsrammen er presset, idet der skal udarbejdes byggeprogram for det udvidede projekt inden
sommerferien, sådan at det kan indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at støtte processen
gennemføres her i foråret flere fokusmøder og ekskursioner vedr. emnerne hhv. ”Friluftsskolen”,
”Madskole”, ”Udskoling” og ”Landskab”. Hertil kommer løbende byggemøder. Den endelige beslutning
vedr. nybygningerne til fjerde spor – som kommer oven i den allerede bevilgede renovering og
fritidshjemsbyggeriet - træffes ved budgetgodkendelsen til efteråret. Vedtages forslaget, er det planen at
byggerierne, dvs helhedsrenoveringen og den nye udbygning kører som to parallelle projektspor, men
planlægningsmæssigt holdes tæt sammenkoblet for at opnå synergi i byggearbejderne. Eksempelvis tænkes
der i, at en nybygning kan stå færdig, inden helhedsrenoveringen sættes i gang, så denne i byggeprocessen
kan bruges til genhusning af skolens børn på skolens grund.
Endnu er alt i planlægningsfasen og på skitseplan. Skolebestyrelsen har tre medlemmer med i en
arbejdsgruppe, som sikrer deltagelse i kommunens byggeudvalgsmøder for skolen. Der vil i nær fremtid
blive afholdt et informationsmøde for alle skolens forældre. Dato følger snarest.
Arbejdet med skolens principper
Skolebestyrelsen og en arbejdsgruppe herunder arbejder løbende med udvikling, revidering og prioritering
af skolens principper. Senest har man ”nedkogt” 18 principper til 13, således at listen ser ud som følger:













Bevægelse i undervisningen
Arbejdsfordeling og skemalægning (herunder undervisningstimetal, skoledagens længde og
vikardækning)
Inklusion (social og faglig)
Holddannelse (køn, fleksibel holddannelse, valgfag mm)
Brug af sociale medier (mobiltelefoner, devices mm)
Kommunikation (forældreintra, elevintra, SvS hjemmeside og omgangstone)
Elevdemokrati
Gensidig evaluering (elever, lærere og pædagoger)
Åben skole
Skole-hjem samarbejde
Anmodning om ferie og anden fritagelse for undervisning
Økonomi i fælles skoleaktiviteter (herunder indtjening til klassekasse samt forældrebetaling ved
lejrskoler og udlandsrejser.

Status på Friluftsskolen
21. marts blev der afholdt et opfølgningsmøde med Område Amager om udvikling af Friluftskolen, hvor
forvaltningsledelse, skoleledelse, forældre og bestyrelsesrepræsentanter fra SvS og Friluften deltog, bl.a
med det mål at bringe de to afdelinger tættere sammen i fremtiden. Tidsmål og deadline er sat for
udviklingsplanen. Der er lavet en ny struktur, som sikrer to forældrerådsmøder på FLS i direkte forbindelse
med bestyrelsesmøderne.

Blandt de konkrete udviklingsplaner for FLS lige nu er:







Intra og hjemmeside skal samles for hele skolen. Der arbejdes på at lægge de to skoleintra sammen
fra august 17.
Mange af Friluftsskolens elever kommer fra Centerbørnehaven. Derfor er der etableret et endnu
tættere samarbejde, der kan understøtte gode overgange mellem børnehave og skole. Der laves en
folder om, hvad Friluftsskolen er og reelt tilbyder. Den forventes færdig i august.
Friluftsskolen skal have nyt navn. Det kunne fx blive”Friluftsskolen ved Sundet” eller ”Friluftssporet
på Skolen ved Sundet”, der som Z-rækken kører parallelt med de kommende fire spor på SvS. Med
hensyn til ændring af navnet er der opmærksomhed på navnets værdi for brugerne, og intet er
vedtaget endnu.
Overordnet er målet, at der skal samarbejdes på alle de flader, hvor det giver mening, samt at have
fokus på at skabe flere fælles traditioner for alle skolens elever. Der foregår mange former for
inkluderende praksis allerede. Ledelsens opgave er at holde fast i og tilskynde denne proces.

Friluftsskolen har i kommende skoleår indskrevet 42 elever.

