Nyt fra Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet – November 2015
Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har på det seneste arbejdet med en ny parkour-bane og en undersøgelse af, hvordan eleverne
oplever arbejdet med bevægelse i undervisningen. Der er derudover afholdt et møde med Friluftskolens
elevråd, som er meget engagerede og bl.a. har lavet en sej blog, som skolebestyrelsen får at se på næste
møde. Det blev drøftet, hvorvidt Friluftsskolen (FLS) fortsat skal have sit eget elevråd, eller om det er bedre
med et fælles elevråd for både SVS og FLS. På baggrund af drøftelsen vil SVS’ elevrådsrepræsentanter på et
møde før jul foreslå FLS’ elevråd, at der fremover kun bliver ét fælles elevråd. Elevrådet vil herefter være
delt op i fire afdelinger (i stedet for de nuværende tre): Indskoling, mellemtrin, udskoling og FLS. Derudover
blev der orienteret om, at SVS’ elevrådsrepræsentanter sidder i bestyrelsen for Danske Skoleelever
(interesseorganisation for skoleelever) og har været på kursus i skolebestyrelsesarbejde.

Læringsmålsstyret undervisning
Bestyrelsen havde på baggrund af forældrehenvendelser bedt om en redegørelse for skolens arbejde med
målstyret undervisning, idet de nye metoder i undervisningen kan have vidtrækkende konsekvenser for
børnenes fremtidige læring og trivsel. Skoleledelsen fremlagde, hvordan skolen har arbejdet med den
læringsmålstyrede undervisning, som følger af folkeskolereformen, siden skoleåret 2013/14, og der
arbejdes bl.a. med det i fagteams, på fælles møder for lærerne med eksterne oplægsholdere og gennem
uddannelse af tre didaktiske vejvisere. Lærerne har en vis grad af metodefrihed, og der eksperimenteres
stadig med at finde den rette form. Skolebestyrelsen drøftede, hvordan særligt elever, men også forældre
og lærere oplever den læringsmålstyrede undervisning. Det blev besluttet at undersøge det nærmere.
Skolebestyrelsen bliver i fællesskab enige om spørgsmål og fremgangsmåde for undersøgelsen.
Analyseresultaterne drøftes på et senere møde, og bestyrelsen vil have løbende fokus på området.

Kvalitetsrapport 2015
Skolebestyrelsen drøftede et udkast til kvalitetsrapport 2015 for SVS. Rapporten giver et overblik over,
hvordan skolen klarer sig på en række parametre, såsom faglighed og trivsel. Skolebestyrelsen stillede
uddybende spørgsmål vedr. trivsel, herunder støtte og inspiration i undervisningen, fagligt niveau ved de
bundne prøver ifht. socioøkonomisk baggrund, samt indsatser i udskolingen. Skoleledelsen præciserer på
baggrund af spørgsmålene beskrivelsen af skolens vurdering og indsatser i rapporten og sender den til
endelig godkendelse hos skolebestyrelsen. Rapporten lægges efterfølgende på ForældreIntra og
www.svs.kk.dk, så den bliver tilgængelig for alle forældre.

Meddelelser fra formand og ledelse
Formanden orienterede om, at skolebestyrelsen vil fortsat være aktivt opsøgende ift helhedsrenoveringen
af skolen over for kommunen. Formanden orienterede derudover skoleledelsen om, at BUF holder en
række gratis kommunikationskurser for skoleledelser, som skolen bør byde ind på at få del i.
Endelig orienterede formanden om, at der har været afholdt et godt dialogmøde i forvaltningen, hvor
skoleborgmesteren deltog. Der blev bl.a. drøftet inklusion, fysiske rammer og Friluftsskolen.
Skoleledelsen orienterede om, at der er ansat en ny lærer, og at der er et stillingsopslag ude nu. Ledelsen
oplyste endvidere, at der snart ville blive udbudt nogle datoer for, hvornår interesserede
skolebestyrelsesmedlemmer kan komme i praktik på skolen. Derudover drøftede skolebestyrelsen et tilbud
fra en potentiel ny leverandør af skolefotos. Formanden undersøger billedernes kvalitet. Hvis denne er i
orden, skiftes der leverandør.

Renovering af skolen
Hele skolebestyrelsen inddrages i at lave en liste til forvaltningen over, hvad skolen ønsker prioriteret i
helhedsrenoveringen. Forvaltningen opfordres derudover til at foretage høringer af forældrene.

