Nyt fra Skolebestyrelsen på SvS
- skolebestyrelsesmøde mandag d. 22. september 2014
Informationsbrev til forældrene undervejs
Niels Hannibal meddelte, at ledelsen pt arbejder på et opdateret informationsbrev til
alle forældre på skolen med sidste nyt om implementeringen af folkeskolereformen
på SvS, og de erfaringer skolen allerede har gjort sig. Brevet fortæller bl.a. om de nye
skemaer, der træder i kraft 6. oktober. Lærerstaben glæder sig til de nye skemaer,
som blandt andet sikrer en bedre integrering af den understøttende undervisning i
fagene. De nye skolepædagoger er kommet godt fra start, er engagerede og meget
kompetente. Ledelsen har løbende møder med skolepædagogerne for at understøtte
deres overgang til en ny kultur.
Nye lærere starter 1. oktober på SvS
Tre nye lærere starter på SvS d. 1. oktober, hvilket betyder en fuldtallig lærerstab.
De får rigtig meget at skulle sætte sig ind i og går derfor de første 3 dage sammen
med de vikarer, som har haft klasserne siden sommerferien.
Arbejde for forbedring af de fysiske rammer på SvS
Skolebestyrelsens formand fortalte, at brevet til Københavns Kommunes borgmestre
blev lagt frem på Borgerrepræsentationens møde den 28. august 2014, men at
skolebestyrelsen fortsat afventer officielt svar på brevet. Der er udsigt til forlig og 2.
behandling af budget for 2015 finder sted d. 2. oktober. Ifølge de foreløbige
udmeldinger angående budget for 2015 ser det dog ikke ud til, at der er sat større
beløb af til forbedring af de fysiske rammer på SvS. Dog er SvS blevet bevilliget 1 mio.
kr. til etablering af manglende lærer- og elevarbejdspladser samt nyt mødelokale,
hvilket naturligvis er en glædelig nyhed.
Den nedsatte undergruppe i skolebestyrelsen vil forsat arbejde for synliggørelse af
behovet for forbedringer af de fysiske rammer på SvS og Friluftskolen ved at gå de
københavnske politikkere på dørene samt arbejde for helt konkrete løsningsforslag.
Principper for skole-hjem samarbejde
Arbejdet med principper for skole-hjem-samarbejdet på SvS og Friliftskolen går
planmæssigt fremad og undergruppen, som arbejder med dette, fremlagde første
udkast på skolebestyrelsesmødet. Udkastet gav anledning til gode drøftelser og input
fra bestyrelsen, og undergruppen vil nu arbejde videre med principperne. Undervejs i
processen vil skolens ledelse og lærere komme med konkret input til udmøntningen
af principperne, ligesom disse vil komme i høring blandt kontaktforældrene på
kontaktforældremøde d. 12. november.
Studiecafé – også for 7. klasserne
Efter ønske fra lærere og elever på 7. klassetrinnet overvejer skolen nu at lægge en
ugentlig lektiedag samtidigt med studiecafeen for 8.-9- klasserne. Skolen afventer pt
levering af nye flytbare møbler til brug for studiecafeen i aula og pædagogisk center.

Eftermiddagsmad
Niels Hannibal oplyste, at tilbud om eftermiddagsmad på de københavnske skoler er
blevet politisk besluttet, samt at eftermiddagsmaden skal være forældrebetalt. Møde
med forvaltningen om de fysiske muligheder og den generelle udmøntning på SvS vil
snarest finde sted.
Fokus på den gode kommunikation
Et af den nye skolebestyrelses fokusområder er arbejdet med den gode
kommunikation – både internt og eksternt på SvS. Skolebestyrelsen havde således
den første drøftelse af gode modeller og principper for dette.
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