SB-nyt marts 2018
Nyt fra elevrådet
I øjeblikket arbejder Elevrådet bl.a. med:
- Forårsgallafest for nogle af de ældste klasser
- Skolens værdier med udgangspunkt i skolebestyrelsens nylige drøftelse
- Input fra eleverne til fordybelsesdage, alternativt fordybelsesuge
- Fodboldturnering på tværs for 3.-7. klasse.
Gennemgang af skolens principper – lejrskoler og indsamlinger mv.
Skolebestyrelsen fortsatte den samlede revision og tilbygning af skolens principper. På dette møde var
fokus:
- Princip om lejrskoler
- Princip om indsamlinger, donationer, sponsorater og fondsansøgninger (økonomi)
Principperne drøftes ud fra bestyrelsens fokuspunkter: trivsel, faglighed og kommunikation.
Et revideret princip om lejrskoler er på vej til at blive godkendt af skolebestyrelsen. Drøftelserne i
forhold til dette princip handlede bl.a. om rammerne for, hvor en lejrskole kan gå hen (udland / ikke
udland), om der skal være begrænsninger på lommepenge, og hvornår lejrskolerne placeres i
skoleperioden.
Der blev i debatten lagt vægt på, at en lejrskoles primære formål kan opnås uden at rejse udenlands, og
gerne vest for Roskilde, samt at det er væsentligt, at økonomien i relation til en lejrskole holdes på et
niveau, hvor alle kan være med. Samtidig kan der være situationer, hvor det giver god mening at koble
en lejrskole til et særligt fagligt tema, hvor en bestemt lokation har stor betydning. I det reviderede
princip er udgangspunktet derfor, at lejrskoler foregår indenlands, men med mulighed for at
skolebestyrelsen kan give dispensation ud fra en samlet vurdering af faglighed og økonomi.
Der lægges i princippet op til, at den sidste lejrskole ligger i starten af 9. klasse, i stedet for 8. klasse
som hidtil. Hovedskolens elever kan derfor forvente at komme på lejrskole i 5. klasse og 9. klasse. På
Friluftsskolen er der ikke fastlagt bestemte klassetrin for lejrskoler, men det blev i 2016 besluttet, at
Friluftsskolens elever skal tilbydes lejrskoletur hvert 4. år, startende fra 2017.
Det reviderede princip for lejrskoler kommer på hjemmesiden. Princippet tages op igen i
skolebestyrelsen efter et års tid, når skolen har gjort nogle erfaringerne med det reviderede princip.
Drøftelsen af princip om indsamlinger, donationer mv. var en indledende drøftelse. Princippet skal
fastlægge rammerne for, hvornår og på hvilken baggrund, skolen tillader, at der tilvejebringes midler
og/eller at skolen deltager i godgørende indsamlinger o.l. Der arbejdes videre med formuleringen af
princippet.
Trivselsmåling
Skolebestyrelsen havde en kort drøftelse af, om kommunikationen vedr. den nationale trivselsmåling er
tydelig nok i forhold til den seneste tids mediedebat om undersøgelsens anonymitet mv.

Skolebestyrelsen er enig om, at trivselsmålingen giver gode input om elevernes generelle trivsel på
skolen, og at det derfor er vigtigt, at der fortsat er opbakning til undersøgelsen, bl.a. ved at sikre
gennemsigtighed om, hvordan undersøgelsen foregår, muligheden for anonymitet mv.
Kommunikationen om undersøgelsen på Forældreintra vil derfor blive præciseret.
Spørgsmålene i den nationale trivselsmåling for hhv. 0.-3. klasse og 4.-9. klasse kan ses her på
Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-ogtrivselsmaaling/trivselsmaaling.
Timefordelingsplan
Skolebestyrelsen blev orienteret om timefordelingsplanen, der angiver antal timer af hvert enkelt fag,
som hver årgang har. Skolens timefordelingsplan følger de overordnede rammer fra
Undervisningsministeriet. Skolen har mulighed for at justere på timefordelingen inden for grupper af
fag og har bl.a. benyttet denne mulighed til at prioritere en ekstra time i idræt, som muliggør
dobbelttimer i dette fag. Timefordelingen for Friluftsskolen præsenteres på næste skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesvalg
Der er snart valg til skolebestyrelsen, som det også er beskrevet på ForældreIntra. Skolebestyrelsen
håber, at mange forældre vil være interesserede i en plads som enten skolebestyrelsesmedlem eller
suppleant. Den 10. april er der forældrearrangement på skolen for alle forældre, hvor der bl.a.
orienteres om det kommende valg.
Diverse meddelelser
 Skolen har en vakant pædagogstilling med halv tid i skolen, halv tid i klubben. Der
vikaransættes i en periode, indtil stillingen genopslås.


Børnehaveklasselederstilling: Skolen får overflyttet en børnehaveklasseleder fra en anden skole
til skolens vakante stilling.



Klassedannelsen i de nye 0. klasser sker først efter 1. juni 2018, da vidensoverdragelserne fra
børnehaverne ikke er på plads før. Børnene starter på fritidshjemmet 1. maj.



Skolen forbereder sig så godt, som den kan på en evt. strejke eller lockout. Fx i forhold til de
skriftlige prøver og fagfordelingen.



Skolens personale er på studietur fra d.26/4.. Derfor lukker skolen kl. 12 d. 26/4. Der er givet
besked til klub og fritidshjem.



Skolen har haft besøg af en delegation fra Kosovo, som skulle se på, hvordan skolen gør med
lærerpraktikanter.



Der har været gymnastikopvisning i aulaen med udvalgte elever på tværs af årgange.
Opvisningen vakte stor begejstring blandt eleverne.



I forbindelse med planlægningen af byggeri af ny udskolingsbygning, har Johnni, Lisbeth m.fl.
været på besøg på Katrinedal skole, hvor der er skofrie miljøer. Indtrykket var meget positivt og
skolen ønsker at arbejde videre med dette i den kommende nye udskolingsbygning. Det skal i
den sammenhæng indtænkes, at der skal være adgang for kørestole bygningen.



Der er taget initiativ til en forældrejobbank, hvor forældre kan melde ind, hvis de fx kan have
en praktikant med fra 8. klasse i en uges erhvervspraktik. Det er et samarbejde mellem klubben
og skolen. Forældrebanken er også tænkt til, at forældre kan melde ind, hvis de via deres job fx
vil stille sig til rådighed for elevbesøg, komme på besøg på skolen eller andet som kunne være
interessant som ”åben skole”-arrangementer. Der er skrevet beskeder på Forældreintra vedr.
førstnævnte. Interesserede i relation til erhvervspraktik kan skrive til Karin Overby fra
Congovejens klub på fc@kongovej.dk. Vedlæg gerne kort jobbetegnelse, se ”skabelon” i
indbakken på forældreintra. Interesserede i forhold til lidt bredere aktiviteter som kan knytte
sig til jobs, særlige kompetencer, kontakter eller andet kan kontakte afdelingsleder Lisbeth
Gade.



Genhusning af Friluftsskolen er udskudt til 1. februar 2019.



Skolen blev opfordret til at have opmærksomhed på lektiemængden udover skoletiden, som kan
virke meget lærerafhængigt. Det er vigtigt, at UU-timer og lektiecafe fx ikke bruges til at give
yderligere lektier for, hvilket skoleledelsen tidligere har givet garanti for.

