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Nyt fra elevrådet
Elevrådsrepræsentanterne fortalte, at de havde afholdt en elevrådsdag, hvor de blandt andet havde
arbejdet med projekter i sammenhæng med den grønne profil og affaldssortering, som de gerne ser på
skolen. Elevrådet har set på forskellige spande til affaldssortering, der er plakater til alle klasser om

emnet og de er i gang med at lave en film om affaldssortering, som måske kunne vises for alle i
aulaen, når den er færdig. Elevrådet har også fået startet en blog og anbragt QR-koder rundt om
skolen, der linker til bloggen, ligesom der arbejdes på et logo til elevrådet.
Elevrådet har deltaget i en inspirationsworkshop med andre elevråd på rådhuset. Her har man
hørt oplæg om rygefri-skoletid og drøftet rygeforbud på skoler.

FOKUS på Friluftskolen ved Sundet
Som et led i skolebestyrelsens tilsyn med Friluftsskolen, specialklasserækken på Skolen ved Sundet for
Motorisk handicappede børn, og den tilhørende SFO, Friluften, er der på to bestyrelsesmøder om året afsat
tid til fokusdrøftelse. Der har gennem de sidste år været meget fokus på at få en bedre sammenhæng
mellem SvS, specialklasserækken Friluftsskolen og Friluften, og i den sammenhæng er der udarbejdet en
projektplan med centrale temaer og hvordan der følges op. Til dagens møde var der en drøftelse med
baggrund i status for opfølgningen på temaer. Forældrerådet fra Friluftsskolen var indbudt til drøftelsen.
Status for opfølgningen blev gennemgået af Johnni og tankerne bag procesplanen blev fremlagt. Et af
temaerne er mødevirksomhed, hvor der er blevet lavet en struktur, så møder i forældrerådet for
Friluftskolen ligger op til skolebestyrelsesmøderne, hvorved der skabes bedre betingelser for at bringe
emner ind i skolebestyrelsesmøderne. Der er endvidere et fast punkt "til og fra skolebestyrelsen" på
forældrerådsmøderne. Beslutninger i skolebestyrelsen gælder for hele skolen.
I forhold til intranettet har der hidtil ikke været et fælles intra for SvS og specialklasserækken Friluftsskolen,
hvilket vil blive bragt i orden dette efterår. Der vil også blive arbejdet på at finde et nyt navn til
Friluftsskolen, så det ikke - som nu -signalerer, at der er to skoler, men derimod SvS og en
specialklasserække. Det fælles intranet er ikke blot nødvendigt i forhold til i praksis at have et fælles intra,
men også i forbindelse med genhusningen af Friluftsskolen i Ryparken fra oktober 18 og et år frem, kan det
have stor betydning for sammenhængskraften.
Netop konsekvenserne af genhusningen i forbindelse med helhedsrenoveringen fyldte meget på aftenens
drøftelse. Særligt inkluderende tiltag og praktikforløb for Friluftsskole-elever på SvS kan blive vanskeliggjort
i flytteperioden, men ledelsen påpegede, at nok bliver det besværliggjort, men ikke umuliggjort. Der blev
fra forældreside spurgt meget ind til venskabsklasser, hvor det for nuværende kun er venskabsklasse
mellem indskolingen på Friluftsskolen og en 2. klasse på SvS. Der blev fra bestyrelsens side lagt vægt på, at
venskabsklasserne skal udvikles. Fx er der på SvS tradition for, at man som 0.klasse "beholder" sin 5.klassesvenskabsklasse og venskabsven i årene frem. Uanset eventuelle kognitive forskelle som kan påvirke,
hvorledes et venskabsforhold udvikler sig over årene, er der også brug for et organisatorisk set-up for
venskabssamarbejdet som skal være på plads og kunne støtte op om det. Skoleledelsen vil udvikle på
venskabssamarbejdet, herunder også drøfte hvilken slags venskabssamarbejde, som ønskes. Det blev
efterspurgt, at dette ville være på plads, når Friluftsskolen flytter tilbage efter renoveringen.

Der er udarbejdet en bebeskrivelse af arbejdsopgaver og kompetencer i det udvidede Forældreråd på
Friluftsskolen og Friluften, som er et udvalg under skolebestyrelsen på SvS. Tinne er, som forældrevalgt
skolebestyrelsesmedlem, bindeled mellem forældrerådet og skolebestyrelsen.

Skolens budget for 2017
Der forelå desværre ikke noget skriftligt til punktet, da Københavns Kommune er overgået til et nyt
økonomiprogram, KVANTUM, der pt. gør det umuligt at fremvise en meningsfuld oversigt over
budgetopfølgning. Johnni orienterede derfor mundtligt om budgettet, som forventes at holde – herunder
med et lille overskud, som i givet fald tænkes anvendt på yderligere pc'ere.
Skolens principper – vedtagelse af princip om arbejdets fordeling
Bestyrelsen skal føre tilsyn igennem budgetter og principper, som er de fælles grundlag for skolens virke og
samarbejde på tværs. Vi har besluttet at arbejde med fokuspunkterne: trivsel, faglighed/nysgerrighed og
kommunikation som den røde tråd igennem alle principper. De eksisterende principper er ved at blive
gennemgået. På mødet i september var der en første drøftelse af princippet for fagfordeling – dvs. hvad der
skal prioriteres når lærerne fordeles på fag og klasser samt kommunikation herom. Der var et ønske om, at
fagfordelingen meldes ud til børn og forældre, når den er klar. Dette hensyn inkluderes, og herefter blev
princippet godkendt, og vil kunne findes på hjemmesiden.
Dernæst var der en kort runde med input til næste princip om skemalægning. Drøftelsen centrerede sig
meget om modulopbygningen, som pt kendetegner skemaet på SvS. Modulopbygningen kan i nogle fag
være et lærerønske, mens der i andre fag fx ikke er behov for længere sammenhængende tid, og der er
også hensynet til eleverne og hvor lang tid, man kan koncentrere sig uden reelle pauser, samt praktikken i
at skifte undervisere, hvis der ikke er indlagt pauser mellem fx 1. og 2. time, som udgør et modul. Der blev
udtrykt ønske om at tilstræbe en jævn fordeling af fag på timer/dage/for- og eftermiddage. Også
spørgsmålet om lektier kom op og i den sammenhæng også den understøttende undervisning (UU). I
udskolingen ligger UU i forlængelse af primærfagene, og fremstår på skemaet som ekstra fagundervisningstimer. Der vil blive udarbejdet selvstændigt princip for UU. Og undergruppen for principper vil
sammen med Johnni udarbejde et udkast til princip for skemalægning til drøftelse på senere møde.
Natteravnene
Natteravnene er et tiltag, som er initieret af borgerne selv, og som allerede er aktiv forskellige steder på
Amager og i København. Der er en gruppe forældre, som har taget initiativ til at danne en natteravnegruppe i skolens nærområde, og skolen vil i den forbindelse lægge plads til, så gruppen kan starte og slutte
deres runde i området og opbevare diverse. Yderligere informationer om natteravnene kan findes ved
kontakt til Johnni.

