SKOLEN VED SUNDET
Skolebestyrelsens møde den 24. september 2013
Elevråd:
Der er blevet valgt nyt elevråd og ny bestyrelse for elevrådet. Der afholdes
elevrådsmøder for indskolingen (1. oktober), mellemtrin (8. oktober) og for
udskolingen (22. oktober).
Skolereformen 2014
Niels Hannibal fortalte, at der blandt andet er diskussioner i gang omkring,
hvordan inddragelsen af andre faggrupper (pædagoger) i undervisningen på
skolen skal foregå. Der er også mange andre ting, der skal falde på plads omkring
udmøntning af skolereformen.
Skolebestyrelsen besluttede at der på fremtidige møder vil være et fast punkt med
orientering om forberedelsen af udmøntningen af skolereformen. Skolens ledelse
vil være ansvarlig for at forberede dette punkt.
Desuden vil der blive sat fokus på ønsker og visioner for "Fremtidens SvS" i lyset af
skolereformen i forskellige sammenhænge (møde for kontaktforældre den 3. 10;
møder i pædagogisk råd; i samarbejdet mellem skolen og børnehaver, fritidshjem
og klubber m.v.). Der er også planer om at invitere Børne- og
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune på besøg for at diskutere de
særlige udfordringer, en fredet skole som SvS står overfor i forbindelse med
realisering af skolereformens intentioner (f.eks. morgenåbning, madordning,
idræts- og badefaciliteter samt plads til læreres forberedelse af undervisningen på
skolen). Nærmere info følger.
Trivsel og samarbejde
Forårets lock-out har været en vanskelig ting at håndtere for alle parter. Både
lærere og skolens ledelse gør meget for at sikre, at samarbejdet fungerer og
ønsket er at fokusere på god kvalitet i fremtidens undervisning og på at udnytte de
nye muligheder for samarbejde - blandt andet med fritidsklubber og foreninger i
lokalområdet. Mere konkrete planer er under udvikling bl.a. i samarbejde med
Sejlklubben.

Koncernservice
Københavns kommune har besluttet at centralisere en række administrative
funktioner i det såkaldte "koncernservice". Det betyder bl.a. at alle skoler kommer
til at afgive penge til driften heraf. Dette kan komme til at betyde, at der bliver
færre sekretærressourcer på skolen (i forvejen er der kun to sekretærer).
Skolebestyrelsen udtrykte bekymring for konsekvenserne heraf.
Nye principper
Skolebestyrelsen besluttede nye principper vedr. elevinddragelse i
undervisningen; evaluering; special-pædagogisk bistand og vedr. dansk som andet
sprog. Alle fire principper vil blive lagt ud på skolens hjemmeside.
Kvalitetsrapport
Der udarbejdes hvert år en kvalitetsrapport for alle skoler i Danmark. Rapporten
indenholder en række tal for, hvordan skolerne klarer sig. Generelt ligger SvS godt
på de forskellige områder - men der er selvfølgelig altid mulighed for forbedringer!
Den endelige kvalitetsrapport vil blive lagt på skolens hjemmeside. Rapporten vil
indeholde information om de områder, der vil være særligt fokus på i det
kommende år, herunder den nye skolereform; det naturvidenskabelige område og
idræt/bevægelse i undervisningen.
Møde for kontaktforældre den 3. oktober 2013
Der afholdes møde for kontaktforældre på skolen den 3. oktober kl. 19.00 - 21.00.
Dagsorden omfatter blandt orientering om kontaktforældrerollen, om valg til
skolebestyrelsen og diskussion af skolereformen 2014.
Trafik
Nu hvor den mørke og regnfulde tid nærmer sig er det vigtigt at ALLE forældre er
opmærksomme på de henstillinger om parkering som skolebestyrelsen har
vedtaget. Trafikbrev ligger på skolens hjemmeside. Generelt opfordres forældre til
at sikre at deres børn går eller cykler i skolen. Hvis børnene køres skal de sættes af
på steder, hvor det kan ske uden fare for andre børn. Det betyder helt konkret, at
man IKKE må parkere lige uden for portene til skolen, men bruger P-pladser og
sætter børn af ude på Engvej eller lignende. En stor tak til alle jer, der faktisk
allerede gør dette!
Referent: Margrethe Holm Andersen

