Nyt fra Skolebestyrelsen på SvS
-

skolebestyrelsesmøde torsdag d. 25. august 2014

Nyt om Skolebestyrelsen
Margrethe Holm Andersen er valgt som ny formand og Le Lyby som næstformand. Navne og kontaktinfo
vedr. alle forældrerepræsentanter i Skolebestyrelsen (medlemmer og suppleanter) kan findes på skolens hjemmeside (se
under fanen ”Skolebestyrelsen” til venstre i menuen).

Status på folkeskolereformen
Niels Hannibal fortæller, at der generelt er godt humør og gå-på-mod hos både ledelsen og personalet på SvS vedr.
implementeringen af den nye skolereform. Konkret er der et udviklingsmøde midt i september, hvor der vil blive sat
flere konkrete tiltag på specielt det nye element bevægelse i undervisningen. Det glæder vi os til at høre mere om ved
næste skolebestyrelsesmøde. Niels Hannibal understreger, at det kommende år vil blive et skoleår, hvor forskellige tiltag
vil blive afprøvet og justeringer lavet undervejs.
Bevægelsestimer i fokus
Specifikt omkring bevægelsestimerne er der bred enighed om, at eleverne skal inddrages i, hvad bevægelsestimerne skal
indeholde af motion, øvelser, afslapning, udfordringer etc. Både forældre og elever har høje forventninger til de timer,
og det er derfor et punkt, som skal prioriteres og kommunikeres ordentligt ud fra ledelse til elever – og fra skole til
hjem.
Skemaomlægning nødvendigt
I forbindelse med de kommende forandringer, vil der være en omlægning af skoleskemaet fra den 1. oktober. Det
eksisterende har vist sig ikke at fungere optimalt i praksis, hvilket der nu bliver rettet op på.
Gentagelse af informationer en god idé
Det blev debatteret, at selvom skolen har meldt ud før ferien at det kommende år er et implementeringsår, vil det måske
være en god ide at sende information ud igen om vigtige elementer i den nye skoledag. Informationen bør være både til
nye forældre og gamle forældre, der har misset den første udmelding. Reformen er så stort et indgreb i børnenes
hverdag, at for meget information er bedre end for lidt.
Lektiecafé – nyt navn og ny struktur?
Niels Hannibal orienterede om de nye planer for lektiecafeen for 7.-9. klassetrin, der lige nu kører som et frivilligt
tilbud med bindende tilmelding. Elevrådsformand Bjarke fortalte om de udfordringer den nuværende lektiecafé har for
eleverne – blandt andet omkring gruppearbejde. Det blev besluttet at lektiecafé for 8. – 9. klasse fremover vil blive
omtalt som studiecafé, da timerne både kan omfatte egentlig lektielæsning og andre aktiviteter, der kan understøtte
elevernes læringsmål. Studiecaféen for 8. og 9. klassetrin vil være placeret i aulaen og på pædagogisk center og vil være
bygget op efter den kendte model fra sidste år, hvor elever kom i lektiecaféen efter behov. Der kan dog som sidste år for
disse to klassetrin stadig laves aftale mellem skole og hjem om, at en elev fast skal komme i studiecaféen.
Det blev understreget, at timerne også på de mindre klassetrin både er til lektier og faglig fordybelse/andre aktiviteter,
der kan understøtte elevernes læringsmål. Niels Hannibal orienterer, når nye tiltag vedr. lektiecafeen bliver sat i værk.

Brev til borgmestrene i Københavns Kommune
Skolebestyrelsen diskuterede på August-mødet et udkast til brev til skoleborgmesteren med vægt på de udfordringer
SvS har særligt ift. at sikre at de fysiske rammer på skolen lever op til nutidens krav og understøtter intentionerne i
skolereformen 2014. Brevets budskab er, at de fysiske rammer på en række punkter langt fra er tilfredsstillende. Brevet
er efterfølgende blevet rettet til og sendt til alle borgmestre i Borgerrepræsentationen. Det blev fremlagt i en mappe på
Borgerrepræsentationens møde den 28. august 2014, hvor de kommunale budgetforhandlinger for 2015 startede. Brevet
lægges ud på SvS´ hjemmeside og sendes til alle forældre. Den undergruppe, der fremover skal arbejde på en forbedring
af skolens fysiske rammer, vil tage afsæt i brevet og det svar, vi håber at få fra skoleborgmesteren/politikerne.

Princip for skole-hjem samarbejde
En undergruppe blev nedsat – med Jens Zölner som tovholder. Det blev foreslået, at vi i forbindelse med udarbejdelse af
princip for skole-hjem samarbejde også ser nærmere på og opdaterer skolens nedskrevne værdigrundlag. Undergruppen
kommer med en statusopdatering allerede ved næste møde.

Kursus den 30.9 med repræsentant for Skole og Forældre
Intet nyt her – vi glæder os og møder talstærkt op.
Vh Johanne Luise Boesdal.

