SB nyt marts 2019.
Bestyrelsen byder den nye vice- og indskolingsleder Simone Schjeltved velkommen. Vi ser frem til samarbejdet.
Status på renovering af skolen.
D. 6.- 8. april i år flytter Friluftsskolen i et år til midlertidige lokaler ved Ryparken. Herefter bliver der etableret byggeplads omkring
Friluftsskolen, hvilket måske kommer til betyde færre cykelstativer på stien. I så fald vil skolen sørge for at oprette og anvise ekstra
cykelparkering andre steder på området.
I sommerferien vil der foregå asbestrenovering af kælderen under skolen. Arbejdet starter 14 dage inden ferien, og nærmere info
herom følger. Arbejdet forventes at pågå indtil uge 39.
Desuden begynder man i sommerferien at grave og støbe fundamentet til de nye bygninger på boldbanen. Boldbanen vil være
lukket i 15 måneder, hvorefter det nye Fritidshjem forventes at stå færdigt.
Arkitektfirmaet Nøhr og Sigsgaard er fortsat på opgaven.
Hele renoveringen af skolen forventes færdig i 2022. Først da skal det ”gamle” fritidshjem rives ned, og de nye udearealer
etableres.
Byggeprocessen kan følges på skolens hjemmeside.
Trafikanalyse af Backersvej.
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har fået midler til at udarbejde en trafikanalyse af Backersvej og skolen er i
den forbindelse blevet inviteret til to møder hvor det var muligt at komme med input og forslag hertil. Ønskerne omfatter
hastighedsdæmpende foranstaltninger, bedre krydsningsmuligheder og kantafgrænsede cykelstier på Backersvej.
Røgfri skoletid for elever.
Københavns Kommune har indført Røgfri Skoletid for alle elever på folkeskoler og specialskoler i København fra 1. januar 2019.
Røgfri Skoletid betyder, at det ikke længere er tilladt for eleverne at ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen. Dette
gælder også på ture og ekskursioner.
Princippet gælder for alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.
Skolens elever må ikke ryge i skoletiden. Det betyder, at hvis en medarbejder ser en elev ryge, skal eleven gøres opmærksom på, at
han/hun ikke må ryge i skoletiden. Hvis dette sker, skal forældrene kontaktes. Dette sker fortrinsvis gennem klasselæreren. Hvis
overtrædelse af rygeforbuddet gentages, håndteres det i lighed med overtrædelse af skolens øvrige ordensregler og afdelingsleder
eller skoleleder inddrages.
Skolen sørger for, at der på 6. klassetrin undervises i viden om rygnings skadelige effekter på sundhed. I forløbet introduceres
eleverne for reglerne i skolens princip for Røgfri Skoletid. Undervisningen skal være en fast del af undervisningsplanen for
klassetrinet.
Skolen har modtaget en henvendelse fra ældrecenteret på den anden side af Samosvej ang. elever der sidder udenfor ved deres
borde/bænke og ryger. Det må de naturligvis ikke.
Udskolingsfest.
Der er i bestyrelsen taget initiativ til en fest på skolen for de store elever. Festen skal afholdes i samarbejde med elevrådet og
forældre i de pågældende klasser. Målet er mindst én forælder pr. klasse og seks pr. klassetrin. Der er blevet sendt brev ud til alle
forældre i udskolingen og Johnni har skrevet til kontaktforældrene. Ved første planlægningsmøde deltog syv forældre, og der har
siden været et møde mere. Målet er en fest i foråret og/eller en fest mere til efteråret. På den lange bane skulle det gerne blive en
fast tradition som længe har været et stort ønske i elevrådet.
Rengøringsbesparelser.

Der er varslet besparelser på rengøringen på skolen hvilket konkret kommer til at betyde at der pr. 1. april ikke vil være
vikardækning for rengøringspersonalet. De skal således selv dække hinanden ind for fravær og prioritere, hvad der i givet fald er
vigtigst den pågældende dag.

