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0-klasser til næste år
Indskrivningen til børnehaveklasser næste år var på over 100 elever, men faldt i løbet at januar-marts til lidt
over 90 da flere elever blev skoleudsat (=venter til følgende skoleår). Skoledelsen forelagde muligheden for,
at der til næste skoleår blev søgt dispensation, således at der kunne startes med kun tre børnehaveklasser.
Ledelsen understregede, at der ikke var tale om en besparelsesøvelse, da der ville blive etableret et
ekstralokale til delehold samt ansat ekstra personale til børnehaveklasserne.
Der var i skolebestyrelsen stor bekymring for at starte børnehaveklasser med elevtal på 30 elever i hver
klasse og kunne derfor ikke støtte en dispensationsansøgning for elevtallet i de kommende
børnehaveklasser.
Skolen starter derfor med 4 børnehaveklasser næste skoleår. Skolen har til næste skoleår mulighed for at
finde et lokale til den fjerde børnehaveklasse.
Skolens ledelse påpegede problematikken ved det næstfølgende skoleår, hvor de ca. 10 skoleudsatte børn
skal starte og hvor elevtallet dermed formodentligt igen kommer til at ligge over 90 børn. Skolen kan ikke
igen finde et lokale til en fjerde børnehaveklasse, uden at nogle klasser i overbygningen skal være
vandreklasser (=klasser uden eget klasselokale).
Skolebestyrelsen besluttede at gøre forvaltningen og politikerne opmærksomme på situationen med den
store søgning til SVS, således at en løsning kan tænkes ind i planerne for helhedsrenovering og/eller
revideringen af skoledistrikterne som København Kommune arbejder med.
Regnskab 2015
Skoleledelsen fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet ligger fint indenfor budgettet med et lille
overskud. Der blev stillet uddybende spørgsmål til regnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt.
Budget 2016
Skoleledelsen fremlagde forslag til budget for 2016. Der kommer en ny model til fordeling af midler i 2017,
så budgettet er forsigtigt, med plads til ændringer. Primære poster er:








Pædagogisk Læringscenter (PLC) står for en timemæssig udvidelse; der er flere funktioner på
skolen, såsom it-vejledere og didaktiske vejvisere, som skal implementeres under PLC.
Delehold på mellemtrinnet i de praktisk- musiske fag er igen på halve klasser af pædagogiske
hensyn. Dette frigiver i øvrigt et lokale til 0. klasserne.
Af hensyn til den nye elevgruppe i indskolingen på FLS’s kognitive og modenhedsmæssige
udfordringer indsættes en ekstra pædagog i indskolingen, der skal arbejde med eleverne ligesom i
0. klasse.
Budgettet indeholder udgifter til lønninger til en ekstra børnehaveklasseleder og klasseassistent til
bemanding af den fjerde 0-klasse, samt en stilling til en ny lærer.
Overskuddet fra regnskab 2015 vil blive sat på budgettet, så posten fremgår tydeligt.
Budgettet blev godkendt. Der følges op på budgettet i efteråret i Skolebestyrelsen.

Øvrige meddelelser fra skolens ledelse





Parkourbanen er nu indviet.
Der afsættes 10.000 kroner per klassetrin til en kulturkonto. Pengene kan søges og for eksempel
bruges på foredrag for klasser.
Der har været afholdt møde med Københavns Kommune angående de trafikale forhold. Det ser pt.
ud til at der er planlagt bump på Italiensvej og ”kys og kør” –skilte.
Der skal ses på en alternativ placering til containeren, som ofte er placeret på mellemstykket. Den
er bl.a. til gene for busserne til FLS og eleverne i frikvarterne.

