Nyt fra skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet

SB-Nyt, januar 2018
Nyt fra elevrådet
Elevrådet har gang i mange aktiviteter og beskæftiger sig i øjeblikket bl.a. med valgfag, som de har spurgt til
ude i klasserne efter eventuelle input eller ønsker. Elevrådet ønsker også at afklare muligheden for lejrture
uden for Danmark. Elevrådet arbejder videre med Grøn profil-projektet, hvor der pt. arbejdes på
affaldssortering og på at lave en film. Elevrådet har endvidere udpeget en repræsentant for elevrådet, som
har ansvaret for det løbende dialog med elevrådet på Friluftsskolen.
Borgerinitiativ vedr. øget trafiksikkerhed på Backersvej
Skolebestyrelsen har modtaget en opfordring fra en lokal gruppe om at støtte deres initiativ om øget
trafiksikkerhed på Backersvej. Skolebestyrelsen har svaret initiativtagerne, at skolen kan tilslutte sig
trafikale foranstaltninger, der øger trafiksikkerheden for borgere og børn i lokalområdet. Skolebestyrelsen
peger samtidig på, at eftersom vi ikke har specialistkompetencer på trafikområdet, sætter vi vores lid til, at
eksperter fra bl.a. kommunen vil være de bedste til at kvalificere sikre veje i lokalområdet. Skolen gør i sin
besvarelse også opmærksom på, at skolens fokus lige nu er, at de lovede ’Kys og Kør’-pladser omkring
skolen, som var en del af det nylige Projekt Sikre Skoleveje, stadig ikke ser ud til at eksistere/fungere, og at
det stadig er farligt for børnene at komme til og fra Skolen ved Sundet til Kongovej Klub, hvilket fint kunne
forenes med hastighedsnedsættelser på den lange, lige strækning, der ofte køres høj fart. Endelig skriver
skolebestyrelsen i sit svar, at skolen er opmærksom på, at der vil komme tung trafik ifm. den kommende
skolerenovering og udbygning, men at skolen naturligvis er enig i, at den kommende trafik, som relaterer
sig til byggeprojektet, bør planlægges med fokus på ikke at nedsætte trafiksikkerheden på Backersvej.
Skolens værdier
Skolebestyrelsen har drøftet mulighederne for at foretage en foreløbig opdatering/ supplering af skolens
værdier, så de bliver mere dækkende for, hvordan skolen fungerer i dag. Tanken er at gennemføre en
større og mere omfattende værdiproces om nogle år, fx i forbindelse med den ”nye” skole. Ledelsens
forslag til en proces for ’den korte værdiforandring’ tages op igen på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Revideret princip for vikardækning
Skolebestyrelsen har vedtaget et revideret princip for vikardækning. Det reviderede princip kan ses her
http://svs.kk.skoleporten.dk/sp/file/1bd5919f-bd10-43fa-b132aca61998b60b/Princip%20vikard%C3%A6kning%20SVS%20januar%202018.pdf
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•
•
•
•
•

Lisbeth deltager i kommende dialogmøde vedr. styrkelse af overbygningerne i Københavns
Kommune. Der er afsat 200 mio. kr. til projektet i kommunen.
Der er ved at blive ansat en ny matematiklærer til indskolingen.
Der er terminsuge i uge 4 for 8. og 9. klasse.
Der er fordybelsesdag for hele skolen d. 17. februar.
Skolen har modtaget henvendelse fra en beboer tæt på skolen, som er blevet chikaneret af nogle
unge mennesker, der har kastet ting ind på ejendommen. Der er en formodning om, at det er
elever fra udskolingen og at det er sket i det lange frikvarter.

