Referat af skolebestyrelsesmøde og formandsberetning, SvS, onsdag 10. juni 2015
Meddelelser fra Elevrådet:
Niels laver sammen med den ny kontaktlærer for elevrådet en valgprocedure for valg til
elevråd efter sommerferien. Valget gennemføres hurtigst muligt i det ny skoleår. Der
fokuseres i denne forbindelse på information om elevrådets arbejde og den gode
demokratiske proces ved valget i klasserne.
Forældresamarbejde – åbent møde for alle forældre i september:
SB vil indkalde til et skolemøde for alle forældre i september, hvor forældre kan få
oplysninger om primært implementeringen af skolereformen, den (formentlig) kommende
obligatoriske lektiecafé og samarbejdet mellem skole og hjem. Program, invitation og
afvikling bliver udarbejdet af Sara, Jens, Stig og Johanne fra bestyrelsen.
Redegørelse: Trivsel og indsatser på FLS
Skolebestyrelsen har modtaget henvendelser fra flere forældre på Friluftsskolen, som
bekymrer sig om sygefravær, opsigelser og manglende vikardækning. Afdelingsleder Frank
Selch deltog i mødet, hvor han fortalte om arbejdsforholdene på skolen. Der er i kølvandet
af opsigelser og uro som følge af reformen etableret en samarbejdsworkshop med
Arbejdsmiljø København ultimo september, som har fokus på samarbejdet mellem lærere,
pædagoger og medhjælpere.
I forbindelse med skolebestyrelsens klage til forvaltningen i november 2014 om
mulighederne for inklusion af FLS-elever på SvS, blev det besluttet, at der skulle nedsættes
en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe. Denne gruppe havde første møde medio juni ’15. Det
er desuden endnu ikke besluttet, hvordan bestyrelsen og kontaktforældrene vil besvare
forvaltningens utilfredsstillende svar på vores efterfølgende officielle skriftlige klage (april
2015) over manglende overholdelse af styrelsesvedtægten. Skolebestyrelsen udbad sig efter
behandlingen af dagsordenspunktet på mødet, grundet sin tilsynspligt og med afsæt i
forældrehenvendelserne, en nærmere handlings- og kommunikationsplan om fremtidige
planlagte aktiviteter i forbindelse med FLS's udvikling med konkrete datoer. Denne plan skal
forelægges for SB ved det kommende skolebestyrelsesmøde i august 2015.
Formandens beretning for skoleåret 2014-2015
Det har været en stor fornøjelse og samtidig lærerigt at komme ind i den nyvalgte
skolebestyrelse. Vi var hele 13 forældrevalgte til at begynde med. Midt på året forlod den
daværende formand bestyrelsen pga. barns skoleskift, og til sommer forlader et andet
bestyrelsesmedlem os til fordel for Fyn. Men vi er stadig 11 forældrevalgte tilbage, som skal
videreføre arbejdet i 1-3 år længere – der bliver nyvalg midtvejs, dvs. i foråret 2016, hvor
nye, interesserede forældre vil have mulighed for at byde ind.
Det har også været et svært og tætpakket år, både fordi de fleste var nye forældrebestyrelsesmedlemmer, og fordi folkeskolereformen og arbejdstidsloven har stillet ekstremt store krav
til skoleledelsen og lærerne. Vi har fra starten arbejdet på at skabe den bedst mulige
samarbejdskultur i gruppen for at sikre hurtig udvikling, og derudover har vi arbejdet
fokuseret med at udvikle forretningsorden, årshjul, budgetstyring etc. I vores første
bestyrelsesår har Folkeskolereformens elementer fyldt en hel del, og ved hvert eneste
månedsmøde har vi forsøgt at have fokus på udviklingen af især lektiecafé og bevægelse,
åben skole og inklusion.

Vi har også været omkring skolens principper og værdier og arbejdet med et princip for
rammerne for skole-hjem-samarbejde, som vi mener er kernen i hele samarbejdet om vores
børns trivsel, pædagogik og læring.
Men de fysiske rammer skal jo også være i orden, og derfor er bestyrelsen gået ind i et stort
politisk og teknisk arbejde med at få forbedret vores fredede skoles bygningsmæssige
rammer, i samarbejde med skoleledelsen, forvaltningerne og politikerne. Ligeledes har vi
kæmpet politisk for at få tilbud om sund skolemad til vores børn i dagtimerne i de
forlængede skoledage. Vi skylder såvel overborgmesteren som skoleborgmesteren og
medlemmerne af Københavns Børne-Ungeudvalg stor tak for deres interesse for skolen.
Det var bl.a. et besøg af Klaus Mygind herfra, der direkte åbnede øjnene og dørene for, at
børnene på SvS forhåbentlig snart kan få tilbudt sund skolemad (EAT) på linje med resten af
byens folkeskolebørn. Umiddelbart ser alle projekterne omkring den bygningsmæssige
udvikling for skolen meget positive ud; bl.a. lægger forvaltning og politikerne vægt på, at
der fremover skal være fuld udnyttelse af de fysiske faciliteter på tværs af fritidshjemmet og
skolen, så børnene får bedre rammer i løbet af hele deres skole/institutionsdag (både ude og
inde).
Også fremtidens fritidstilbud og samtænkningen med fritidshjem og klubber er i spil i disse
måneder, hvor skolebestyrelsen har indgivet høringssvar til to høringer og har tilbudt at
deltage i fremtidige lokale møder om, hvordan vi bedst får lavet en overgang til nogle nye,
tilfredsstillende tilbud, der kan tilgodese alle børn, på trods af institutionernes forstørrelse.
! Ingen af alle disse ændringer dog endeligt vedtaget endnu – men vi krydser fingre!
Beslutningen om helhedsrenoveringen af skolen lægges op til budgetforhandlingerne i
efteråret i Københavns Borgerrepræsentation.
Derudover er bestyrelsen i slutningen af skoleåret gået meget aktivt ind i arbejdet for at
forbedre forholdene for børnene på Friluftskolen. Det vil der blive arbejdet videre på som et
højfokuspunkt over sommeren og i løbet af det næste halve år. Der arbejdes på at forbedre
inklusionen af Friluftskolens handicappede børn, hvilket også vil komme til at betyde, at
Skolen ved Sundets børn vil kunne se frem til nye oplevelser i den forbindelse. I første
omgang arbejdes der dog primært på involvering, idéudvikling og organisation.
I bestyrelsen forholder vi desuden os løbende til forældrehenvendelser, ledelsesorienteringer
og beslutninger om drift – skemalægning, ferieplan, kvalitetsrapport, skoletrafik etc.
Forældre har altid mulighed for at henvende sig til bestyrelsen, når det drejer sig om
principielle og skolepolitiske forhold. Husk dog på, at når det drejer sig om konkrete forhold
vedrørende børn og undervisning er det stadig skoles lærere og ledelse der i første omgang
skal kontaktes.
Bestyrelsen ser frem til næste skoleår og til at møde mange interesserede forældre til
forældre-stormødet, der er planlagt i september. Vh Le Lyby, skolebestyrelsesformand /2015
Meddelelser
Formand: Vi kan forvente at se forvaltningens/arkitekternes konkrete forslag om forbedrede
fysiske rammer på SvS/FLS efter ferien.
Skoleledelse: Afslutningen med 9. klasserne forløb godt og 4. og 6. klasserne har vundet
skole-OL igen. De var meget stolte, og pokalen blev vist frem.

Ledelsen er godt i gang med skemalægningen, men den bliver først lagt ud i sommerferien
for at tilgodese de nyansatte i forhold til fagfordelingen. Skolens ledelse vil fremover sende
meddelelser via Le og Søren om, hvem fra SB der gerne vil med til ansættelsessamtaler af
nye lærere, da det vil skabe en højere grad af gennemsigtighed i bestyrelsen.
Tre nye lærere er netop blevet ansat. Ledelsen arbejder desuden på en forandring i processen
omkring fransk og tysk. Resultatet skulle gerne blive, alle elever næste år kan få det fag, de
ønsker. Der vil fortsat være fleksibilitet og mulighed for at skifte sprog inden for det første
halve år.
Der er kommet et nyt spacenet op på skolens legeplads, og det er en stor succes. SvS er
desuden i fuld sving med at lave en workshop i bevægelse og læring sammen med skolens
fasttilknyttede fysioterapeut. Plan for forløbet følger.
FLS: Skolegårdsrenoveringen kører efter planen og skal planmæssigt stå færdigt foråret
2016.
Sikker skoletrafik. De omkringliggende institutioner inviteres med til et høringsmøde
omkring en helhedsløsning vedr. sikker skoleveje, afholdt af forvaltningen ultimo juni.
De nærmeste grundejerforeninger deltager også. Skolebestyrelsen deltager udelukkende
i mødet for at holde børnenes trafiksikkerhed for øje.

