Nyt fra Skolebestyrelsen på SVS
Referat af skolebestyrelsesmøde 25. Februar 2015 (referent: Peter Wesselhoff)
Formandsskift – ny formand blev Le Lyby, ny næstformand blev Søren Jensen
Margrethe Holm Andersen har af personlige årsager valgt at trække sig fra skolebestyrelsen.
Det er en ildsjæl og meget aktiv formand, vi dermed mister, og både skolebestyrelsen og
ledelsen takker Margrethe for den store indsats, hun har ydet.
Vi er så heldige, at den anden halvdel af formandsskabet Le Lyby har takket ja til at påtage sig
det ledige hverv som formand, og at hun i Søren Jensen, som blev valgt som næstformand, har
fået en dygtig medspiller i formandskabet. Skolebestyrelsens medlemmer kan ses på skolens
hjemmeside.
Åben skole, en del af den nye folkeskolereform
Niels Hannibal redegjorde for Åben Skoles implementering på SVS: På SVS har man altid
arbejdet med at åbne skolen ved at tage ud i det omliggende nærmiljø. De største forandringer
efter reformen er, at skolen ser flere initiativer/arrangementer, hvor der inviteres eksterne
ind på skolen. Med reformen er der også kommet et større fokus fra udbydere af forløb både
udenfor og på skolerne, og det har medført, at der på skolen arbejdes med hurtigt at få
tilbuddene kanaliseret ud til de rette lærere/klasser, da der ofte er et begrænset antal pladser
til de mest populære arrangementer.
Ledelsen på SVS har oprettet en lille ”Åben Skole Taskforce”, som skal arbejde på at få skabt
eksterne kontakter og opbygge traditioner. Bestyrelsen ønsker overblik over, om
aktiviteterne tilbydes nogenlunde jævnt i alle klasser og klassetrin og vil i øvrigt gerne
bidrage til udviklingsarbejdet. Det blev aftalt, at der på et kommende bestyrelsesmøde skal
ses mere på de fremadrettede udviklingsmuligheder omkring Åben Skole, både hvad angår
flere udadvendte aktiviteter, flere aktører inde på skolen og en evt. åbning af skolens fysiske
faciliteter.
Føljeton, udviklingen af SVS’ fysiske rammer
Formandskabet har haft foretræde for Københavns Kommune Børne- Ungeudvalg. Efter
fremlæggelsen af SVS problematik, debatterede udvalget sagen og blev enige om, at
forvaltningen skal arbejde på, at der kan tilbydes en EAT-ordning på Skolen ved Sundet
hurtigst muligt, samt at der skal udarbejdes en helhedsplan for SVS, så den kan leve op til
nutidige krav til en moderne skole. Der bliver stadig arbejdet på at få de politiske partier, som
mangler et besøg på skolen, kommer ud og får set på forholdene.
SVS har også været i medierne både TV2-lorry og Amagerbladet har beskrevet sagen. Det hele
går rigtig stærk i øjeblikket, og der er forlydender om at B & U –udvalget har hyret en ekstern
rådgiver ind til at se på sagerne.
Time-fagfordelingen for 2015-2016
Skolen følger stort set undervisningsministeriets timeplan for alle årgange med et lille plus til
SvS. Dermed er der ingen store planer om at ændre på time-fagfordelingen i det kommende
skole år. For 8. klassernes vedkommende har de pga. ændringer et lille hængeparti i forhold
til geografi. Der har derfor dette skoleår haft en ekstra lektion i geografi.
Undervisningslørdage forsvinder umiddelbart, idet de med lov 409 om tilrettelægning af
lærernes arbejdstid vil blive en uforholdsmæssig stor økonomisk belastning for skolen.

Mht. principper for timefagfordeling og understøttende undervisning, lektiecafe, holdanelse
osv. Vil skoleledelsen forsøge at samle alle eksisterende og opdaterede principper i et samlet
forenklet dokument. Det skal her understreges, at et evt. folketingsvalg kan få indflydelse på
udformningen af specielt princip for skemalægning og lektiecafe som følge af aftalen om
partiernes frigørelse fra forligsaftalerne. (I dag er lektiecafe frivillig. Efter et valg kan det blive
obligatorisk)
Trafik
Bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende placering af en ny cykelsti. SB er enig i, at
sikre skoleveje bør prioriteres, men har ikke for nuværende en holdning angående den bedst
mulige placering af en cykelsti ved Engvej. En grundejerforening ved Marsalavej/Italiensvej
har også efterspurgt bestyrelsens hjælp, idet de ønsker at få lavet bump på Italiensvej, hvor de
gør opmærksom på, at skolebørn, der krydser Italiensvej, ofte er til fare for sig selv og
trafikken. Sara er i dialog med begge grupperinger, som opfordres til at tale sammen og gerne
henvende sig til Københavns Kommunes projekt for Sikre Skoleveje i Teknik- og
Miljøforvaltningen. Projektet i TMF har til opdrag at udarbejde planer for sikre skoleveje for
samtlige byens skoler, således også SvS.
Nyt fra ledelsen/skolen
Der har igen været en række indbrud på skolen. Forvaltningen er i gang med at afdække
skoleledelsesprofiler for alle byens skoler. Lærerne har ønske om, at det debatteres, om der
skal vedblive at være en klasselærerfunktion på SVS.

