Nyt fra skolebestyrelsen på SVS, december 2016
Budgetopfølgning
Skolebestyrelsen modtog status på årets budget. I sidste kvartal af året har skolen investeret i følgende:
- Flere iPads til indskoling – mellemtrin
- Robotter til mellemtrinnet
- Fuldt abonnement på Clio-Online, så alle fag nu har adgang til undervisningsportaler
- Nye højbede til natur/teknik
- Nye møbler (et klassesæt) til mellemtrinnet
- Forbedret mørklægning i flere lokaler (så det er lettere at se smartboardet)
- Nye borde til eksamen og til arrangementer i aula
- 4 nye ovne til skolekøkkenet
- Ny gulvmaskine til rengøring
- Nye fodboldmål til boldbanen og nye basketkurve (elevrådsønske)
- Mange nye bøger til pædagogisk læringscenter (tidl. Skolebibliotek) til både dansk og andre sprogfag inkl.
bogkasser til udlån i indskolingen
Åben skole
Fokuspunktet på december måneds skolebestyrelsesmøde var Åben Skole. Planlægningen af aktiviteter ifm
Åben Skole varetages og initieres af lærerteamet på de enkelte årgange og drøftes blandt andet på de
ugentlige møder og med skolens koordinator for Åben Skole, Lars Vadmand. Åben Skole-aktiviteter
udvælges altid ud fra faglig relevans ift de involverede klasser, timing ift antal af aktiviteter ud af huset den
pågældende dag og ressourcer (vikardækning, konsekvenser for andre fag, buskort til rådighed mv.) Åben
Skole dækker over aktiviteter ud af huset, fx: Politiker for en dag, Amagerstrand Naturcenter, besøg i
Stjernekammeret på Bellahøj Skole, Børnekulturhuset, Sex og Samfund, museumsbesøg, floorballturnering,
svømmehal mv. Og besøg ind i huset, fx Forfatterbesøg, teaterbutikken, skolevalg 2017 for 9. klasserne,
hvor ungdomspolitikere kommer ud samt besøg af repræsentanter fra forskellige trosretninger (islam,
kristendom, jødedom) ifm temaet din tro/min tro. Derudover har skolen et samarbejde med Sundby
Boldklub, hvor elever fra 5. og 6. årgang har morgentræning i fodboldklubben.
Der er ingen fastsatte mål pr klasse for Åben Skole-aktiviteter, men skolebestyrelsen opfordrede til, at der
sikres en forventningsafstemning lærere og ledelse, ift. at alle klasser får den andel af Åben Skole, som de
har krav på og mulighed for. Skoleledelsen foreslog desuden, at bestyrelsen udarbejder et princip for Åben
Skole, hvilket bestyrelsen var positive overfor.
Henvendelse om holddeling i idræt i 8. klasse
På baggrund af en forældrehenvendelse blev holddeling i idræt i 8. klasse taget principielt op i
skolebestyrelsen, da det var uklart, hvad bevæggrundene bag holddelingerne var. Ledelsen har derfor bedt
idrætslærerne på 8. årgang om en beskrivelse af idrætsundervisningen samt gennemført en
spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. Undersøgelsen viste, at størsteparten af eleverne var tilfredse
med undervisningen, men også at hver femte elev ikke følte sig til rette i projektet. Ifm. analyse og
redegørelse kom det frem, at idrætsundervisningen i 8. klasse er et nyt projekt, som er udviklet for at
styrke eleverne op til den nye afgangseksamen i idræt, der muligvis udtrækkes i 9. klasse, og at projektet
har fået midler og positiv opmærksomhed fra Mærskfonden. Men at baggrunden for og tankerne bag den
nye metode, hvor eleverne opdeles efter niveau i A, B, C og D-hold, ikke har være kommunikeret
tilstrækkeligt godt ud til hverken elever eller forældre. Denne mangel vil skoleledelsen/lærerne rette op på,
ligesom der er kommet en opmærksomhed på, at det ifølge folkeskoleloven ikke er lovligt at lave fastlåste
hold.

I forlængelse af punktet om holddeling på en enkelt årgang vil skolebestyrelsen og ledelsen gerne opfordre
til, at forældre ved usikkerhed om undervisning eller trivsel generelt altid først retter henvendelse til
klasselærer, faglærer eller kontaktforældre, før skolebestyrelse og ledelse kontaktes. På den måde kan man
få klarhed over, hvorvidt der er tale om en generel problematik, der skal løses lokalt, eller om det er en
principiel sag, som skal behandles i ledelsen og/eller skolebestyrelsen.
Vejledning til forældrehenvendelser eller klager over skolen kan findes her:
http://svs.kk.skoleporten.dk/sp/171216/file/Inpage/173a3b7e-4188-4822-a180-37e4474d3579

Meddelelser
 Stillingen som skoleleder er genopslået med deadline 3. januar 2017. Forventet startdato for ny
skoleleder er 1. marts. Indtil da er Anette Vistesen konstitueret skoleleder.
 Repræsentanter fra skolebestyrelsen, herunder fra Friluftskolen, har i forlængelse af brev til
skoleborgmesteren været til møde med forvaltningen ang. dels skolebestyrelsens sammensætning og
rolle ift. Friluftskolen og den tilhørende KKFO, dels skolens manglende overholdelse af
styrelsesvedtægten, som betyder, at skolebestyrelsen ikke kan leve op til kravene om at føre tilsyn med
Friluftskolen i sin nuværende form. Mødet med alle parter gennemgik de forskellige problematikker og
mundede ud i, at forvaltningen skal komme med et oplæg til en udviklingsprojektplan, der skal sikre en
højere grad af inklusion mellem de to skoler, hvoraf Friluftskolen formelt set ikke er en skole, men en
specialklasserække på Skolen ved Sundet.
 Skolens skolefodboldhold vandt Kredsfinalen og er nu blandt de 8. bedste skolefodboldhold i DK 
 Indskrivning af nye 0. klassebørn er på 102 børn, hvilket igen betyder 4 spor i denne årgang til næste år
 Der er ansat to nye lærere på skolen: Charlotte (naturfaglig) og Katrine Støj (dansk og tysk) til indskoling
og mellemtrin.
 Skolen har modtaget en besked fra Undervisningsministeriet vedrørende den digitale prøve i
selvrettende læsning og skriveprøve, som udskoling har trænet på i det sidste halve år, som desværre
viser sig at have et loft på antallet af tilmeldinger. Udskolingen ser derfor ud til at skulle gennemføre
prøverne på papir. Skolebestyrelsen vil arbejde på en klage til UVM.

