SB Nyt – Januar 2015
Nyt fra elevrådet:
Der er produceret en ”toiletfilm”, som på en sjov og humoristisk måde opfordrer eleverne til at efterlade
skolens toiletter i ordentlig stand. Filmen blev vist første gang i aulaen den 26. januar 2015 for hele skolen
og blev godt modtaget af eleverne.
Der blev holdt elevrådsmøde for 0.–3. klasserne den 26. januar, hvor blandt andet skolereformen blev
diskuteret. Der var tilfredshed med bevægelse i undervisningen, men uklarhed om hvad Understøttende
Undervisning er. Indskolingseleverne har desuden efterspurgt muligheden for at få skoleskabe, ligesom de
større elever har adgang til.
Folkeskolereformen:
Bevægelse i undervisningen.
I forbindelse med folkeskolereformen er der kommet krav om mere bevægelse i undervisningen (pulsen skal
op minimum 45 minutter hver dag) Skolen har også tidligere har arbejdet med dette punkt, men
Skolebestyrelsen debatterede, om det nuværende ambitionsniveau for bevægelse er højt nok. Det blev
besluttet at udarbejde et princip for bevægelse i undervisningen. Skolen har allerede udsendt en skrivelse til
forældrene om, hvordan bevægelse i undervisningen for nuværende implementeres på Skolen ved Sundet.
Lektiecafe på mellemtrin og i indskolingen
Skolen har lavet en undersøgelse af, i hvor høj grad lektiecafeerne bruges af eleverne på mellemtrinet.
Resultatet viser, at lektiecafeen er velbesøgt på 4. og 6. klassetrin, mens 5. klasserne bruger lektiecafeen i
noget mindre omfang. Systemet med til og framelding fortsættes ind til videre, men der arbejdes på at
muliggøre en form for selvbestemmelse på dagen for de elever og forældre, der ønsker det, for at undgå
unødigt bureaukrati. Efter et kommende folketingsvalg forventes lektiecafe og faglig fordybelse at blive
obligatorisk, hvorved timerne kan tænkes mere systematisk ind i planlægningen af aktiviteterne på skolen.
Skolebestyrelsen ytrede ønske om, at skolens ledelse også forholder sig aktivt til emnet faglig fordybelse,
som ifølge skolereformen skal supplere tilbuddet om hjælp til lektielæsning på skolen.
Skolens ledelse har afholdt et møde med de fritidshjem, der er tilknyttet Skolen ved Sundet, om lektiecafé for
0.–3. klasserne. Lektiecafe foregår forskelligt på de forskellige fritidshjem, men der blev lavet en aftale om, at
larmende aktiviteter på fritidshjemmene skal undgås, imens der er lektiecafe. Ordningen gælder foreløbig i
januar måned og evalueres i slutningen af januar.
Madordning på Skolen ved Sundet:
Skolebestyrelsen har over en længere periode presset Københavns Kommune for, at der kan etableres
madordning (EAT) på Skolen ved Sundet og Friluftsskolen. Det har nu resulteret i, at der fra politisk hold er
fremsat et medlemsforslag til Børne- og Ungeudvalget om, at kommunens forvaltning pålægges at forsøge at
finde en løsning, der muliggør et tilbud om skolemad på Skolen ved Sundet og Friluftsskolen. Forslaget
behandles den 28. januar 2015, og Skolebestyrelsen har fået tilladelse til at få foretræde for udvalget i
forbindelse med dette punkt og fremlægge vores sag. Oplægget vil fokusere på behovet for udarbejdelse af
en helhedsplan for udviklingen af de fysiske rammer på Skolen ved Sundet, Friluftsskolen og fritidshjemmet
på Kaldæavej. Formålet er dels at sikre, at skolens fysiske rammer opgraderes til moderne københavnsk
standard og dels at sikre bedre arbejdsmiljø for børn og voksne på skolen - herunder mindre træk og kulde
fra vinduerne i klasselokalerne, mindre støjniveau, bedre omklædningsfaciliteter og bedre muligheder for
bevægelse, gruppearbejde og områder til mere stilfærdige aktiviteter.

Høring om fremtidens fritidsordning:
Skolebestyrelsen diskuterede et høringssvar til det forslag, som Københavns Kommune har sendt i høring
angående fremtidens fritidsordninger i Københavns Kommune. Det blev besluttet at fremsende et samlet
høringssvar fra Skolebestyrelsen, og et udvalg blev nedsat til at udarbejde dette svar. Høringssvaret vil
blandt andet omfatte forslag om, at der oprettes en ungdomsklub i tilknytning til Skolen ved Sundet og det
tilhørende fritidshjem, da der p.t. ikke er nogen ungdomsklub i nærområdet, og da en sådan – ud over at
give børnene bedre og længerevarende fritidstilbud - også vil kunne ville kunne medvirke til at fastholde af
gode pædagoger på Kaldæavej.
Det kommunale forslag ser ud til primært at være baseret på økonomiske hensyn og ikke på en analyse af
de pædagogiske behov. Skolebestyrelsen anser det for vigtigt, at der er diversitet i de fritidstilbud, der
tilbydes også selvom om forslaget om, at fritidshjemmene slås sammen til ét stort, realiseres. Det endelige
høringssvar vil blive indsendt inden høringsfristen den 6. februar 2015 og derefter lagt på skolens
hjemmeside.
Ferieplan 2015/2016:
Skoleledelsen fremlagde forslag til ferieplan for 2015/2016. Planen blev diskuteret og godkendt. Ferieplanen
vil blive lagt på skolens hjemmeside.
Ansættelsesudvalg for lærerstillinger:
Der er blevet oprettet en liste over medlemmer af skolebestyrelsesmedlemmer med interesse for deltagelse i
ansættelsesudvalg ved nybesættelse af stillinger på SvS og FLS.
Meddelelser fra skoleledelsen:
Tre nye lærere starter på skolen den 1. februar 2015. Skolebestyrelsen byder de nye lærere velkommen og
glæder sig til et godt samarbejde.
Der har været afholdt undervisning i førstehjælp på 4. og 6. klasse trin. Der tilbydes også et kursus for 5
klasse efter påske således at hele mellemtrinet har modtaget denne undervisning. Kurset varer 4 timer.
Der har været indbrud på skolen i søndags (den 25/1) to gange. Tyvene lykkedes ikke med at stjæle noget,
men er heller ikke fanget.
De indendørs toiletter for de mindste børn (indskolingen) er blevet sat i stand, hvilket har været en stor
succes. Børnene er glade for de nye toiletforhold - og rengøring er blevet meget nemmere. Tak til
toiletudvalget for en god indsats! Udvalget vil i løbet af foråret se nærmere på de udendørs toiletter.
Indskrivning til børnehaveklasser 2015: Søgningen til SvS er også stor i år, idet der p.t. er indskrevet 76 børn
fra familier, der bor i distriktet, tilflytter distriktet inden skolestart eller er under Københavnermodellen.
Desuden har 43 andre familier søgt plads til deres børn på Skolen ved Sundet.
Der opføres et spacenet i sydgården.
Der er ansat en ny leder til KKFO´en på Friluftsskolen.
Kontaktforældrerådet på Friluftsskolen vil tage kontakt til politikerne for at afklare situationen for eleverne på
FLS. For eksempel om hvorvidt eleverne på Friluftsskolen kan inkluderes i undervisningen på Skolen ved
Sundet som beskrevet i Styrelsesvedtægten.

