SB Nyt – Marts 2015
Nyt fra elevrådet:
Elevrådet har et ønske om at principper og regler omkring fotografering med smartphones
(mobiltelefoner) bliver taget op i klasserne, så alle elever bliver bekendte med reglerne.
Skolebestyrelsen har bedt elevrådet om at komme med et bud på hvordan nuværende princip kan
forbedres og princippet tages om på næste skolebestyrelsesmøde.
Specialklasserækken Friluftsskolen:
Skolebestyrelsen har afholdt møde med Børne- og Ungeforvaltningen, område Amager, i
slutningen af november 2014. Her blev nævnt, at Friluftsskolen ikke lever op til
styrelsesvedtægten for Folkeskolen i København. Her står skrevet at specialklasserækkens
placering giver mulighed for inklusion og dermed deltagelse i undervisningen i et eller flere fag på
Skolen ved Sundet. Kontaktforældrene på Friluftsskolen ønsker at styrelsesvedtægterne efterleves
og har anmodet bestyrelsen om at sende en klage afsted til Børne- og Ungeforvaltningen, for at
situationen omkring inklusion kan blive afklaret. Skolebestyrelsen ønsker at støtte op om
kontaktforældrene på Friluftsskolen.
Regnskab 2014 og budget 2015:
Formandsskabet ved Le og Søren har brugt megen tid på at sætte sig ind i et Folkeskoleregnskab,
som er stillet op på en lidt anderledes måde end regnskaber normalt er. Skolebestyrelsen vil i
slutningen af kalenderåret se på om regnskabet kan sætte op, så det bliver nemmere at sætte sig
ind i tallene.
Friluftsskolen (specialklasserækken) og Skolen ved Sundet har ét regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Skolebestyrelsen gennemgik budgettet for 2015 med fokus på at de områder som
skolebestyrelsen har valgt at prioritere. Skolebestyrelsen skal godkende budgettet på næste
skolebestyrelsesmøde.
Skole-hjem samarbejdet:
Det endelige udkast til princip for skole-hjem samarbejdet blev godkendt. Det sættes på skolens
hjemmeside snarest. Der afholdes forældremøde i september måned hvor princippet vil være på
dagsordenen.
Skolens fysiske rammer:
Skolebestyrelsesformanden holdte et 15 minutters oplæg om det kæmpe store arbejde der bliver
lavet for at få de fysiske rammer på Skolen ved Sundet på politikernes dagsorden. Der bliver holdt
møder med forvaltninger, udvalg og politikere.
Københavns Kommune er i gang med at undersøge 20 skoler med henblik på at vurdere hvem der
skal være de næste til at få en helhedsrenovering.
Københavns Kommune har godkendt at der laves en forundersøgelse af muligheder for en EAT
ordning på Skolen ved Sundet
Der er afsat kr. 1,5 millioner af tilbageløbsmidlerne i Københavns Kommune til istandsættelse af
skolegården på Friluftsskolen. Et resultat af et stort og langvarigt arbejde af kontaktforældrene på
Friluftsskolen, Skoleledelsen og skolebestyrelsen.

Meddelelser fra skoleledelsen:
Der har igen været indbrud på skolen.
Trafik:
Skolebestyrelsen opfordrer forældrene til selv at svare på høring om en sikker skolevej. Høringen
lægges på klassernes opslagstavler på intranettet.

Næste skolebestyrelsesmøde afholdes den 27. april 2015

