Skolen ved Sundet. SB-NYT, september 2017
Nyt fra elevrådet
På mødet deltog to nye elevrådsrepræsentanter; Andrea 7. U og Julie 9. X. De fortalte om de ønsker og nye
tiltag, som man på årets første elevrådsmøde har besluttet at gå videre med: fællesspisning i aulaen for
5.og 6. klasser, en skoleavis/blog, en fodboldturnering, en gallafest og en mere grøn profil og
affaldssortering for hele skolen. For hvert område er der nedsat udvalg/arbejdsgrupper af elever fra
forskellige klasser som arbejder videre. Fredag d. 6. okt. holder repræsentanterne fra 4.-9. klasse
”arbejdsdag” kl. 8-14. Se også hele referatet fra elevrådsmødet som Peter Sylvest sendte ud på intra. 18/9.
Hvad angår indsatsen for en grønnere profil vil Johnni og ledelsen gerne hjælpe/involveres, idet det er et
område, som ledelsen også har fokus på.
I bestyrelsesarbejdet bestræber vi os på at samarbejde så meget med elevrådet som muligt. Gerne i en
tovejskommunikation, forstået sådan, at vi lytter til deres forslag og ønsker, men også kan spørge dem til
råds som de skole-eksperter de er, f.eks. i forhold til det igangværende arbejde med skolens principper.
Gennemgang og revision af alle skolens fælles principper
Bestyrelsen skal føre tilsyn igennem budgetter og principper, som er de fælles grundlag for skolens virke og
samarbejde på tværs. For at sikre kvalitet og aktualitet i principperne behandler vi ved hvert
bestyrelsesmøde 1-2 principper, således at vi forhåbentlig kan nå igennem dem alle på et år. De
eksisterende principper fornyes og gennemgås efter oplæg fra vores principarbejdsgruppe i tæt samarbejde
med ledelsen.
Vi har besluttet at arbejde med fokuspunkterne: trivsel, faglighed/nysgerrighed og kommunikation som
den røde tråd igennem alle principper. Kommunens mål skal også afspejles i skolens principper, ligesom
folkeskoleloven og andre bestemmelser naturligvis til enhver tid er gældende.
På dette møde fokus på Princip om arbejdets fordeling og Princip og procedure ved
klassesammenlægninger eller ny klassedannelse.
Princip om klassedannelse
2. behandling: Skoleledelsen skal have mulighed for at foretage en eventuel klassesammenlægning eller ny
klassedannelse, hvis de vurderer det som en nødvendighed for at højne den sociale og faglige trivsel på en
årgang. Igen skal der være skærpet fokus på kommunikationen. Kontaktforældrene skal hurtigt med
indover for at få den bedst mulige proces. Princippet blev godkendt med en enkelt tekstændring og
publiceres på websiden.
Princip om arbejdets fordeling
1. behandling, baggrundsdebat: Vi debatterede ønsket om bedre kommunikation i forhold til lærerskifte.
Evt. med faste datoer for hvornår det meldes ud. Desuden talte vi om faglighed og pædagogik. Hvad er
vægter højest hvornår og hvorfor? Kontinuitet i lærerne i de små klasser skal vægtes højt. I 2020 skal vi
være linjefagsdækkede og efter 6. klasse kommer en masse nye fag. Derfor er lærerskift naturligt. Det er en
god ide ikke at skifte matematik- og dansklærer samtidig. Eleverne udtrykker, at de er glade for at mærke
et løft i fagligheden, når de går fra mellemtrin til udskoling. Lærerne skal høres i processen for
fagfordelingen, og velfungerende lærerteams er essentielt. Princippet genbehandlet ved kommende møde.
Desuden har ledelsen lovet at udarbejde en redegørelse over det aktuelle antal lærerskift i de forskellige
klasser på skolen.

Nyt om byggesagen
Ved budgetforhandlingerne er det blevet besluttet, at Madskole bliver for dyrt (50 millioner kroner). I
stedet får vi EAT på skolen.
Arkitekterne er i processen generelt meget lydhøre i forhold til fokusgruppernes input. Delatgere i
fokusgrupperne kan f.eks. være faglærere i musik, fysik, håndværk og design og udskolingsbygningen
generelt, og der er idrætslærere med i udeareal-gruppen.
Lars Vadmand har været på ekskursion med fem elever til Katrinedal Skole og Vigerslev Allé Skole, der
begge har gennemgået helhedsrenoveringer. Det var en meget spændende tur, og blandt andet besøgte de
en hel udskoling på strømpefødder, hvilket havde gjort stort indtryk.
Beslutningen om fire permanente spor på SVS er nu endelig. På budgetmøde ang. hele København blev det
præsenteret, at der kommer til at mangle ca. 44 spor i år 2030, heraf de 15 på Amager.
Fritidshjemmet
Ny leder er blevet ansat på Fritidshjemmet på Kaldæavej. Han starter 1. november.
SvS i medierne
Ang. sagen i medierne om afpresning og trusler mod elever i fritiden: Bestyrelsesformanden har svaret på
spørgsmål fra journalister i rollen som lokal forælder. Skolen har ikke ønsket at udtale sig af hensyn til de
berørte elever. Det har været op til den enkelte berørte børns forældre at melde overgreb til politiet.
Skolen har afholdt et møde for forældre på de ældste årgange, med deltagelse af SSP, for at orientere om
sagen og støtte op om de berørte familier.

