Nyt fra Skolebestyrelsen, november 2012
Elevråd i festhumør
Både elevrådsrepræsentanter fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen foreslår, at der
holdes skolefester arrangeret af elevrådet, som tidligere har været en succes. Udskolingen
foreslår en gallafest med mad, men der er behov for først at lave en interesseforespørgsel i
klasserne, før elevrådet går i gang med forberedelserne.
Fra elevrådet er der også ønsker om metalnet i de små fodboldmål, flere skraldespande,
optegning af squareballbaner og fodboldbaner og lapning af hegn, der klages også over
hundeefterladenskaber på græsarealerne. Elevrådet foreslår også, at den transportable
computervogn kommer til at indeholde I-pads til brug i undervisningsøjemed. Ved næste
elevrådsmøde gives gennem Jette en status på ønskerne.
Friluftsskolen
I forlængelse af specialreform 2 skal der fremover tages hensyn til, om der kan optages flere
elever med forskellige diagnoser på skolen, herunder dog stadig elever udelukkende med
fysiske diagnoser. Friluftsskolen vil se på, hvordan det kan struktureres. Ny
pædagogmedhjælper er blevet ansat og kontaktforældermøde er også blevet afholdt på FLS.
Skolens ledelse & Pædagogisk Råd
Skolens ledelse søger en ny afdelingsleder, vedkommende får det ledelsesmæssige ansvar for
5. -6. Skoletrin, varetager 8-10 undervisningstimer varetager morgenvagter.
Lærernes forum, Pædagogisk Råd, orienterede skolebestyrelsen om deres møde, lærerne har
diskuteret Snesen med fokus på bedst muligt fagligt udbytte. Det blev bemærket, at
klasselærere og faglærere ikke altid er der, hvor de gør bedst nytte under læsningen, men
overordnet er Snesen en succes.
Frikvarterer
Frikvaterer var også på Pædagogosk Råds dagsorden, de opleves som fredelige og positive,
mellemtrinnet oplever dog periodiske konflikter i forbindelse med nye legekonstellationer og
vejrskift, f.eks. kan lukning af græsarealerne grundet vejret øge presset i gårdene. Det er en
balance at øge mulighederne for leg og spil, fordi det faktisk kan øge presset på
frikvarterernes frie rum for at tage en pause, men det er også positivt at sætte rammer for
legen.
Undervisningsdifferentiering
Skolebestyrelsen og Pædagogisk Råd tager hul på emnet undervisningsdifferentiering, der ses
i første omgang på, hvad gør vi her på skolen, og om vi har et godt fælles udgangspunkt for at
definere, hvad undervisningsdifferentiering er på SvS.
Svesken
Skolebladet lægges ud i klasserne til læsning i snesen og andre fristunder, så skolens elever
får bedre mulighed for at kende til bladet og dets indhold.

Kontaktforældremøde
Skolebestyrelsen har afholdt møde for kontaktforældre. Kontaktforældrerollen blev
gennemgået med henvisning til skolens hjemmeside, hvor der står info om rollen, idéer til
klassens sociale arrangementer etc. Et medlem af skolebestyrelsen informerede om inklusion
med fokus på, hvordan forældre kan bidrage til inklusion. Derefter var der gruppearbejde
med tilbagemeldinger på, hvad forældre kan yde over for børn, der er marginaliseret eller
børn med særlige behov. En opfordring fra de fremmødte kontaktforældre til skolens lærere
om at prioritere udendørs undervisning på grund af skolen snævre fysiske rammer blev givet
videre til Pædagogisk Råd.
Fælles skolebestyrelsesmøde, Amagerskolerne
På initiativ af Børne- og Ungeforvaltningen er der skabt et nyt forum for
skolebestyrelsesformændene fra amagerskolerne og repræsentanter fra forvaltningen. Første
møde er afholdt, andet møde finder sted på SvS ultimo februar 2013. Forummet skal danne
ramme om erfaringsudveksling og åbenhed om de forandringer, der løbende overgår skolerne
på Amager.
Trafik
For at holde trafikken nede omkring skolen særligt ved mødetid om morgenen rundsendes
skolens trafikbrev igen. Der informeres også på forsiden af skolens hjemmeside med link til
trafikbrev.
Lærernes overenskomstforhandlinger
En lærer fra skolen informerede skolebestyrelsen om de kommende overenskomstforhandlinger, fra politisk side er der tale om at indskrænke lærernes arbejdstid. Danmarks
Lærerforening forudser en udfordring ved at opretholde kvaliteten i undervisningen med de
nye indskrænkninger i lærernes tid. Som det fremgår af den nye skolereform skal 15 mia.
findes ved besparelser.

