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Godkendelse af forretningsorden
Skolebestyrelsen har ikke tidligere offentliggjort en forretningsorden, men det var ønsket fra nye medlemmer, at
bestyrelsen fik nedfældet dets virke i en forretningsorden. Den nye forretningsorden blev godkendt og vil snart kunne
findes på skolens internet under ’Skolebestyrelse’. Forretningsordenen fortæller om arbejdsgange for skolebestyrelsen
og beskriver og afgrænser det materiale, der lægges op til hvert møde til bestyrelsens medlemmer.
Orientering om folkeskolereformen
Skolernes informationskanal til forældre om reformen udgøres fortrinsvist af de orienteringsbreve/dokumenter som
skolens ledelse har udsendt på skoleintra. Forældre kan her finde hovedinformation om reformens løbende
implementering. Spørgsmål til implementeringen af reformen vil løbende blive drøftet i skolebestyrelsen og forældre
opfordres i øvrigt til at rette henvendelse til skolelederen, hvis der fortsat er uafklarede spørgsmål.
Medlemmer af bestyrelsen deltager i dialogmøde i Københavns kommunes regi om bevægelse i undervisningen og på
kommende møde formulerer gruppen et oplæg til ’Princip for bevægelse i undervisningen’.
I forbindelse med reformen er der ansat syv skolepædagoger på SvS, skolens inklusionspædagog er udnævnt som
mentor for gruppen. Der er ny struktur for skolepædagogerne omkring sparring, så pædagogerne ugentligt kan
planlægge undervisningen med de forskellige undervisningsteams. Fra august til efterårsferien har skolepædagogerne
afsat tid til at lære børnene at kende, mens den kommende periode frem mod jul skal gå med at indarbejde læringsmål,
hvor pædagogerne vil være alene om undervisningsopgaven i klasserne.
Konceptet for SvS-lektiecafé og faglig fordybelse for 4.-6. klasse er fortsat under udarbejdelse og der er idéer til,
hvordan eleverne kan øve sig og individuelt oparbejde faglige og personlige kvalifikationer udover almindelig
lektielæsning. SvS-Studiecafé for 7.-9. kl. kan for alvor gå i gang, idet nye møbler er ankommet. Den nye studiecafé
afløser modulet lektiecafé for 7.-9. kl. i reformen og fremmøde er frivilligt.
Kvalitetsrapport 2014 for Skolen ved Sundet og Friluftsskolen
Kvalitetsrapporten udarbejdes på baggrund af tal fra Københavns Kommune og bygger blandt andet på elever og
læreres vurdering af skolerne som arbejdsplads. Elever og lærere besvarer med mellemrum på spørgsmål om bl.a.
arbejdsmiljø og fysiske rammer.
Skolebestyrelsen ønsker fremadrettet, at der fremkommer separate tal for hhv. Friluftsskolen og SvS. Der er således
misvisende nøgletal i kvalitetsrapporten for så vidt de kolonner, der angiver antal elever pr. lærer og klassekvotient, idet
antallet af elever i Friluftsskolens klasser er meget lavere end Skolen ved Sundets. Gennemsnitstallene bliver derfor
misvisende. Der arbejdes på at få rettet tallene i fremtidige kvalitetsrapporter.
SvS karaktergennemsnit for 2012-2014 ligger på 7,16 efter den nye karakterskala. Skolen har bl.a. hævet sit niveau i
læsning og engelsk med en hel karakter over perioden 2012 til 2014. Der er ikke karaktergennemsnit for FLS og ingen
elever herfra har de sidste år været indstillet til afgangseksamen.
I rapporten fremgår det, at eleverne på SvS er utilfredse med for meget uro i klasserne. Skolebestyrelsen ønsker at sætte
fokus på dette område og vil tage emnet op på et kommende møde. Vi opfordrer forældre til at tale med deres børn om,
at det er vigtigt, at der er ro i klassen, så undervisningen kan blive så god som mulig..
Skolebestyrelsen laver en samlet udtalelse vedr. faglige hovedtemaer og visioner for arbejdet på hhv. Skolen ved Sundet
og Friluftsskolen i 2014-2015, og hvorledes skolernes arbejde modsvarer intentionerne i Folkeskolereformen 2014 og
de særlige strategier for Københavns kommunes folkeskoler, de såkaldte ’københavnske pejlemærker’. Denne udtalelse
vil indgå i den endelige kvalitetsrapport, der bliver tilgængelig på skolens hjemmeside.
Princip for skole-hjem samarbejde
Udkastet til det nye princip blev fremlagt og foreløbigt godkendt. Udkastet vil blive diskuteret på det kommende
kontaktforældremøde (se nedenfor), hvor der er mulighed for at give respons. Ligeledes lægges princippet op til
diskussion i skolens lærergruppe. Princippet færdiggøres på baggrund af de forskellige tilkendegivelser og godkendes
herefter endeligt af skolebestyrelsen..

Formanden meddelte i øvrigt, at principperne, som skolerne opererer efter, løbende tages op, og at skolebestyrelsen
fremover vil blive orienteret om, hvordan de enkelte principper udmøntes og virker i dagligdagen.
Møde med kontaktforældre d. 12. november 2014
Skolebestyrelsen er vært ved endnu et kontaktforældremøde den 12. november 2014 kll 19.00 – 21.30 på lærerværelset.
Mødet fokuserer dels på rollen som kontaktforælder og dels på udkastet til princip for skolehjemsamarbejde, så
bestyrelsen kan få forældreholdninger med i udformningen af det nye princip.
Møde med Overborgmesteren Frank Jensen vedr. de fysiske rammer på SvS og FLS
Efter invitation af en gruppe forældre til børn på Friluftsskolen har overborgmester Frank Jensen været på besøg
Overborgmesteren på Friluftsskolen og Skolen ved Sundet for at danne sig et indtryk af de udfordringer, der ligger
vedrørende modernisering af de fysiske rammer. Ved mødet deltog FLS kontaktforældre, skolens ledere,
skolebestyrelsens formand og næstformand og en legepladsekspert fra Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns
Kommune. Borgmesteren mødte elever fra Friluftsskolen og drøftede legepladsens problemer med forældre og elever.
Efterfølgende blev borgmesteren oplyst om Skolen ved Sundets fysiske rammer, bl.a. om manglen på en
skolemadordning. Borgmesteren så bl.a. de ringe badeforhold og de gamle, urinbestængte fliser, der ikke må udskiftes
grundet fredning. Målet med mødet var at opfordre overborgmesteren til at gå i dialog med Kulturstyrelsen og
Københavns ejendomme for at sikre en helhedsvurdering af de to skolers stand og behov for modernisering ud fra et
ønske om tidssvarende skoleforhold.
Skolebestyrelsen vil fortsætte dialogen med Københavns Kommune og forskellige politikere i Borgerrepræsentationen
om forholdene på Friluftsskolen og Skolen ved Sundet. Der er også planer om at iværksætte udarbejdelse af
fondssøgninger til relevante fonde, hvis formål omfatter støtte til kulturbevaring.
Revision af klagevejledning
Vejledningen skal målrettes med kontaktinformation og konkrete anvisninger til, hvordan der kan klages skriftligt og
mundtligt. Klagevejledningen udvides med en vejledning for gruppeklager, f.eks. på baggrund af en forældregruppe, og
hvordan kontaktforældre eventuelt kan indgå som procesleder i dialogen mellem enkeltpersoner/forældre, elever og
lærere eller skoleledelse.
Informationsmøde for forældre
D. 6. november kl. 17-19 afholdes der informationsmøde for nye forældre, hvor skolepædagoger og bh. klasselærere
siger velkommen og fortæller om skolestart.
Elevrådet
Elevrådsformanden blev opfordret af skolebestyrelsen til at videreformidle i klasserne, at det er under al kritik at pifte
andre elevers cykler.

