Nyt fra skolebestyrelsen på SVS, oktober 2016
Elevrådet på Skolen ved Sundet
For at klæde det nyvalgte elevråd og kontaktlærer godt på til det kommende skoleår har to elever
været på kommunalt kursus i elevrådsarbejde.
De ny fritidstilbud og samarbejdet mellem disse og skolen
Skolebestyrelsen havde indbudt Thomas Hindborg Hansen fra fritidsinstitutionen (tidligere
benævnt fritidshjemmet) og Rasmus Frederg Knudsen fra fritidscenteret (tidligere benævnt
fritidsklubben) til at komme og fortælle skolebestyrelsen om den nye organisering med
fritidsinstitutionen (tidligere fritidshjem) og fritidscenter (tidligere fritidsklub). Der er kommet en
ny struktur ifm. Fremtidens Fritidstilbud og de to nye klyngeledere fortalte om snitfladerne og
samarbejdet ift. den længere skoledag. Princippet er, at eleverne på én skole skal gå i én og
samme fritidsinstitution, men der kommer til at gå nogle år, inden alle børn i fritidsordningen kan
være på samme matrikel på Kaldæavej. I mellemtiden vil man forsøge at finde frem til den rigtige
løsning for både forældre og børn, sådan at et barn fra én klasse ikke kommer til at være helt
alene i sin fritidsordning, men som udgangspunkt blandt andre børn der går i samme klasse.
Der er etableret et godt samarbejde mellem fritidsklub, fritidsinstitutionen, og skolen. I
forbindelse med den forestående store helhedsrenovation af skolen og ”ombygning” af Kaldæavej,
er skolen og fritidsinstitutionen obs på at samarbejde om anvendelse af lokaler og udenoms
arealer. Der er stor begejstring for kvaliteten af de midlertidig opsatte pavilloner under
renoveringsprocessen. Pt. samarbejde skolen og institutionerne om at forbedre overgangene. Der
arbejdes blandt andet på at forbedre de vidensoverdragelser, som børnehaverne udfærdiger i
forbindelse med børnenes start i fritidsinstitution og skole.
Som en konsekvens af skolereformen og længere skoledage er der store ændringer i, og
besparelser på, timerne til pædagogstillinger. Fritidsinstitutionen og fritidscenteret har store
udfordringer med at skaffe ordentlige stillinger til pædagogerne, så de får nok ugentlige
arbejdstimer. Kombinationsstillinger, for pædagogen både arbejder som skolepædagog og som
fritidspædagog er én løsning.
Skolen og fritidsinstitutionen er i gang med at planlægge en forsøgsordning i løbet af foråret om at
afkorte børnehaveklasseelevernes tilstedeværelse på skolen og lade den sidste del af skoledagen
foregå på fritidsinstitutionen Kaldæavej.
(Fritidshjem) Fritidsinstitutionen ved Skolen ved Sundet består af:
 Kaldæavej 14
 Marengovej 23
 Amager Strandvej 11
(Klub) Fritidscenteret Amagerstrand (Klynge A) består af:
 Skolefritidshjemmet Ved Sundet
 Fritidshjem og Klub Marengovej
 Kongovej
 Sejlinstitutionen
 Københavns Gokart Bane (Ingen klynge)




Fritidscentret
Det Maritime Ungdomshus

Budgetopfølgning
Skolebestyrelsen har foretaget en budgetopfølgning. Der er et ønske fra skolebestyrelsen side om,
at der afsættes flere penge til indkøb af undervisningsmaterialer – blandt andet til faget design og
til faget madlavning.
Renoveringsprojekt
Det er nu planen, at fritidshjemsbyggeriet står klar til at blive taget i brug august 2019.
Helhedsrenoveringen af skolen er planlagt til at være færdig januar 2020, men planerne rykker sig
med mellemrum. Skolebestyrelsen mangler endnu at se en tidsplan for projektet og har efterlyst
en sådanne, efter at rådgiveren nu har været i EU-udbud og er endeligt udpeget. Skolebestyrelsen
bad ledelsen gå videre med ønsket om, at pavillonerne på boldbanen kan blive stående under
renoveringen.
Orientering om ny ”Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger”
Der skal laves en parathedsvurdering af alle eleverne i 8 klasserne med henblik på om de er
uddannelsesparat. De skal blandt andet vurderes på deres sociale kompetencer og personlige
kompetencer. Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat, skal der afholdes samtaler med en
UU-vejleder. Parathedsvurdering foretages i samarbejde med UU-vejleder, skoleleder og klassens
lærere. Herefter tages vurderingen op ved skolehjemsamtaler. Man kan blandt andet blive er
erklæret ikke-uddannelsesparat hvis man ikke siger nok i klassen, kommer for sent eller ikke får
lavet sine lektier jævnligt. Både børn og forældre holdes løbende orienteret som en del af det
løbende samarbejde, så der er ikke store ændringer i udsigt ift. tidligere.
Fravær, parkering og ny skolegård til FLS
Skolen ved Sundet hører til blandt de skoler i København med mindst fravær pr. elev.
Der arbejdes på skiltning til parkering for FLS forældre - og så der er den nye skolegård til eleverne
på FLS endelig færdiggjort og indviet 

Friluftskolens nyrenoverede skolegård. Her finder man oftest FLS’ 38 elever i frikvartererne

