SB nyt april 2018
Elevrådet (repræsenteret ved Julie og Andrea, begge formænd) arbejder for tiden med at få
snakken om værdierne; trivsel, faglighed og kommunikation ud i alle klasser på skolen. De er for
tiden lidt udfordrede i forhold til at mødes, bl.a. fordi 9. klasserne har travlt med de kommende
afgangsprøver. Den planlagte gallafest for 7.-9. klasse samt udskolingen på FLS, som skulle ha’
været afholdt nu i maj måned i skolens aula er udskudt til december. 9. klasserne holder
dimissionsfest inden de stopper.
Friluftsskolen ved Sundet har en forældrerepræsentant i bestyrelsen som deltager ved alle SBmøder. Derudover er FLS på dagsordenen som et særligt fokuspunkt to gange årligt (bl.a. dette).
Her deltager ledelsen for specialklasserækken og fritidsinstitutionen, som forinden har holdt et
forberedende forældrerådsmøde på FLS. Hermed er der mulighed for at få en status på arbejdet
med udviklingsplanen for FLS samt ekstra opmærksomhed på de udfordringer der måtte være. Pt
taler de meget om fællesskaber. Både det interne fællesskab i afdelingen og forældresamarbejdet,
men også fællesskabet med ”hovedskolen”. Når byggeriet pågår skal FLS genhuses i Emdrup
hvilket udfordrer inklusionen. Det foreslås at man i den periode laver nogle større arrangementer
på tværs af afdelingerne. Når FLS flytter tilbage til Samosvej skal et nyt navn findes så det ikke
indikeres at vi er to forskellige skoler. Der arbejdes på ét fælles intra for alle forældre. Dette er klar
til at blive taget i brug 1. juni i år. FLS er en faseopdelt skole med tre elevgrupper; 0.-3. kl., 4.-6. kl.
og 7.-9. /10. kl. Et aktuelt fokusområde er elevernes overgange mellem afdelingerne. To elever
skal til fuld afgangsprøve i år. Skolen har et tæt samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund
der to gange om ugen kommer med gæstelærere og spiller boccia og boldspil med eleverne.
Således kan også elever fra FLS gå til afgangseksamen i idræt, hvis faget bliver udtrukket.
Status på byggeri og renovering. På SVS’s hjemmeside findes øverst i højre hjørne et link til
byggesagen. Planlægningsfasen pågår indtil sommerferien. Herefter kommer udbudsfasen.
Byggeriet starter på FLS 1. januar 2019. Fra oktober 2020 til december 2021 skal vi genhuses.
Dette bliver på skolens matrikel, bl.a. i de eksisterende pavilloner som nu huser ”Den Grønne
Planet”. Til at starte med deler vi lokalerne med fritidshjemmet, men fremadrettet skal
pavillonerne bygges ud, både til siden og opad med en ekstra etage. De store lastbiler på
græsplænen, som nogle nok har bemærket, tager jordbundsprøver hvor det nye byggeri skal stå.
I mange klasseværelser på SVS har der længe været et stort kulde/varme problem i forhold til
vinduernes dårlige beskaffenhed og manglende afskærmning. Elever kommer nu og da
gennemsvedte hjem fra skole med hovedpine og kvalme og må på andre tider af året have tæpper
og soveposer med i klassen for at holde varmen. Fra byggeprojektets start har der været lagt op til
at dette skulle være et højt prioriteret opmærksomhedspunkt som skal løses før resten af
renoveringen, således at der ikke skal gå 3-4 år endnu før det er udbedret. SB opfordrer til at
tidsplanen vedr. denne indeklimaproblematik igen tages op og drøftes på det kommende
byggeudvalgsmøde for at fremskynde processen eller evt. at finde en midlertidig løsning.

Skolens budget blev godkendt og regnskabet fremlagt. Et overskud overføres til næste år. Det er
en økonomisk udfordring at tre 9. klasser går ud, mens fire 0. klasser (med samlet kun fire elever
mere) starter. En klasse ekstra svarer til ca. 1,5 lærerstilling. Desuden udfases nu det tilskud vi fik i
forhold til skolereformens implementering.
Forældrearrangementet d. 10. april havde fokus på skolens værdier, bestyrelsesarbejdet og
forestående valg samt kontaktforældrenes rolle og opgaver. En tidligere og erfaren
kontaktforælder kom og holdt et rigtig godt oplæg om sidstnævnte. Det lader til at der hersker en
del usikkerhed omkring skole/hjem samarbejdet som kontaktforælder når man er nyvalgt, og i
bestyrelsen arbejder vi på at få fremstillet en folder omkring dette, for bedre at kunne klæde dem
på og dermed komme godt fra start med trivselsarbejdet allerede fra 0. klasse. 14 forældre kom til
arrangementet og de få fremmødte deltog engageret i debatten. Vi tager det som et tegn på
generel tilfredshed med bestyrelsens arbejde fra den store forældregruppe. Dog skal der lyde en
stor opfordring til at stille op til bestyrelsesvalget, hvis du ønsker indflydelse på og indsigt i
dagligdagen på dit barns skole! Er du interesseret, så skal du henvende dig til kontoret inden d.
21/5.
Personalet på skolen er i fuld gang med næste skoleårs fagfordeling samt forberedelser til
afgangsprøverne. Desuden har alle i den seneste tid været optagede af forhandlingerne i
forligsinstitutionen. 65 lærere, pædagoger og øvrigt personale har været på studietur til Madrid.

