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Skolen ved Sundet

SB Nyt

december 2017

Ny udskolingsleder, Lisbeth Gade, er startet i december 2017
Efter Lars Vadmands afgang har skolen, forvaltningen og to repræsentanter fra forældrebestyrelsen valgt at
ansætte Lisbeth Gade i rollen som afdelingsleder med særligt fokus på udskolingen på SvS. Lisbeth får også
ansvaret for skolens vikardækningen. Lisbeth har 25 års erfaring fra folkeskolen og har efter det været
konsulent nogle år. Lisbeth er allerede startet og er kommet godt i gang på skolen :-)

Nyt fra elevrådet
Elevrådet på SvS er er blevet vildt aktivt og har gang i flere forskellige arbejdsgrupper. De er bl.a. i
gang med at lave en skraldefilm, arrangere en skolefest, planlægge en fodboldturnering på tværs af
skolens klasser. Desuden har er Elevrådet i gang med at etablere en online blog henvendt til eleverne.
Johnni hjælper dem med at finde et egnet sted at lægge den på nettet, dvs. på Elevintra og/eller
websiden. Elevrådet har bl.a. diskuteret muligheden for at lave en valgfag på tværs, hvor man kan
blive journalist på skolebloggen. Ved næste elevrådsmøde er valgfag på dagsordenen, her deltager
kun elever fra 6.-9 klasse. Elevrådet har også planer om at gå videre med idéen om at etablere Røgfri
skole; de er i undersøgelsesfasen lige nu.
Skolens elevråd har desuden talt om, at de kunne ønske sig tættere bånd til eleverne på FLS.
Bestyrelsen understregede, at det hele tiden har været meningen, at Friluftsskolens elever skulle
være repræsenteret i skolens elevråd. Johnni følger op med Frank, som er leder af
specialklasserækken, og Peter Sylvest, som er læreransvarlig for elevrådsarbejdet.
Skolelederens gennemgang af året, der gik
Johnni: Året 2017 har på SvS været præget af først lederskift, da Niels Hannibal gik af og blev afløst af
Johnni, derefter afdelingslederskift, da Lars Vadmand blev afløst af Lisbeth.
Omlægningen af de daværende 7. klasser til tre nye 8. klasser efter sommerferien gav genlyd på
skolen, men var nødvendig, og evalueringer seks måneder efter viser, at det er gået godt. Desuden
benyttede bestyrelsen lejligheden til at udarbejdet et nyt princip for klasseomdannelse, så skolen,
børnene og forældrene kender udgangspunktet for den slags i fremtiden.
Skolebestyrelsen har året igennem haft fokus på at gennemgå og revidere/opdatere skolens
principper, og formandskabet roste processerne og samarbejdet imellem principarbejdsgruppen,
resten af bestyrelsen og Johnni, som har sikret en procedure, hvor lærerkollegiet inddrages i
beslutningerne og høres undervejs, inden principperne vedtages endeligt i skolebestyrelsen.
Årets afgangsprøver viste generelt et højt snit, som i år lå over gennemsnittet ud fra skolens
socioøkonomiske grundlag og en fortsat god udvikling for alle elever. Det er dog stadig marginaler,
der skiller, om vi holder os på den ene eller anden side af den grænse, fordi resultaterne ligger så højt,
som de gør. Lektiehjælp og UU varetages så vidt muligt af kendte lærere og pædagoger, og det ser ud
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til at virke godt, og skolen arbejder konstant med at optimere ud fra, hvad de oplever virker, for stadig
at opnå de bedst mulige resultater for eleverne.
Året har også bragt os nærmere på fremtidens Skolen ved Sundet, hvor der efterhånden er afsat knap
450 mio. kr. til totalrenovering, udbygning med fjerde spor sammen med et helt nyt, udvidet
fritidshjem og fremtidigt tilbud om køb af økologisk skolemad, EAT, på skolen, når det hele er
implementeret. Ifølge planerne nu forventes bygningerne at stå færdige i 2022, hvorefter
indretningen af de udendørs arealer påbegyndes. Arbejdet med renovering og nybygning fungerer
også rigtig godt med en tilknyttet arbejdsgruppe fra forældrebestyrelsen, som deltager i
byggemøderne sammen med skolens repræsentanter og forvaltningen.
Der arbejdes stadig løbende på at udvikle det eksisterende, hvor det er muligt og giver mening: Fx er
hegnene til fritidshjemmene revet ned, så eleverne allerede nu har større og bedre udefaciliteter i
løbet af hele dagen. Og et byggeri er i gang ved Sumatravej-stien, der hvor der hidtil har været
cykelstativer. Der skal fremover ligge et rekreativt areal, som kaldes Solhaven, og pengene hertil er
fundet i restmidler i forvaltningen i år.
Ifm. Friluftskolen ved Sundet (specialklasserækken) arbejdes der videre med handleplaner og fokus på
inklusion imellem klasser på FLS og SvS. Det hele vanskeliggøres af, at Friluftskolens børn skal
genhuses i den anden ende af byen i 1-2 år fra ca. 1. november 2018, imens skolebygningen
totalrenoveres. Men der arbejdes med, hvad der er muligt, og bl.a. er en fusion af SvS og FLS’
websider og intranet i gang lige nu.
Året har også bragt skolen i negativt fokus i nogle medier ifm., at unge fra lokalområdet har truet og
afpresset elever fra SvS. Samtidig er der over året foregået uvelkomne aktiviteter af unge, der festede
og hærgede på skolen og frittens matrikler om aftenenerne og i weekenderne. Der er oprettet en
afdeling af Natteravnene i vores kvarter, som af skoleledelsen har fået adgang til at have
samlingspunkt på Skolen, hvor deres udstyr opbevares. Natteravnene er et privat initiativ, men de har
allerede fået et godt samarbejde med Natteravnene på Islands Brygge og Sundby Boldklub, og der
indgår pt. ca. 30 forældre fra lokalområdet, som skiftes til at patruljere i weekenderne. Medlemskab
er åbent for alle lokale voksne, og interesserede kan melde sig til Johnni, som så vil formidle kontakt.
Et nyt kommunalt budgetsystem, Kvantum, gør det svært at afrapportere økonomi og regnskaber til
bestyrelsen ud fra de ønskede formater, men det forventes løst, når systemet er rigtigt
implementeret.
Skolen har også i år vedligeholdt en række gode traditioner, såsom Lucia og årets store Skolebanko,
og elevrådet arbejder med en ny tradition - en fodboldturnering på skolen.
Revision af skolens principper
Princip for skemalægning blev vedtaget på mødet. Principperne for vikardækning blev debatteret, og
arbejdsgruppen fremlægger ifølge planen et forslag til gennemgang og godkendelse ved
bestyrelsesmøde i januar 201
Meddelelser
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•

Amager Øst Lokalråd ønsker/tilbyder samarbejde. De kan bl.a. være oplagte at tale med ifm.
høring om lokalplan ifm. den nye skolebygning. Johnni tager et møde med dem

•

Årets store Skolebanko meldte fuldt hus og stor begejstring. Arrangørgruppen bag Banko
efterlyser frivillige til næste års banko - interesserede kan kontakte forældreforeningen eller
Johnni

•

Naboerne omkring Fritidshjemmet på Kaldæavej oplever uvelkommen aktivitet, støj og møj på
grunden om natten og i weekenderne. Politi, SSP mv. er involveret – og skolens forældre
opfordres til at tale med de unge mennesker om deres omgang på skolen og frittens arealer.

•

Børnehaveklasseleder Winnie i 0.v har holdt afskedsreception, og Lotte fra 0. y er
langtidssygemeldt, så 0-klasserne er lidt trængt, men arbejder godt sammen på tværs. Når vi i
januar ved, om der er elevgrundlag til at opstarte tre eller fire nye børnehaveklasser efter
sommerferien, igangsættes en ansættelsesproces.

•

Der er bred enighed i forældrebestyrelsen om, at vi ikke har noget incitament til at fortsætte
med den nuværende leverandør af skolefoto. Johnni kigger på, om vi er kontraktligt forbundet
eller kan skifte med det samme.

•

Der følges op på, at FLS får en formel repræsentant i Elevrådet snarest muligt, samt at
forældrene altid informeres om ændringer i børnenes skemaer, fx ved vikardækning – også på
FLS.

