Nyt fra Skolebestyrelsen på SVS
Referat af skolebestyrelsesmøde 8. december 2014 (referent: Monica Andersen)
Meddelelser fra Elevrådet
Bjarke fra Elevrådet fremviste en næsten færdig version af en toiletfilm, som Elevrådet har lavet, der skal
minde eleverne på skolen om, hvordan man bør efterlade toiletterne efter brug. Filmen skal vises til
morgensamling ca. 2 gange årligt. Skolebestyrelsen (SB) roste filmen og foreslog, at det samtidig blev
overvejet at sætte vejledninger op om, hvordan man vasker hænder korrekt, at sætte desinfektionssprit op
og at erstatte håndtørrerne med papir. Toiletudvalget vil tage disse input med i sine overvejelser.
Skoleledelsen orienterede om, at de små elevers toiletter er blevet ordnet.
Status på Folkeskolereformen
Elevrådet orienterede om, hvordan eleverne har oplevet det første halvår med skolereformen. Eleverne
oplever, at det er gået rigtig godt, og at mange negative forventninger og fordomme er blevet gjort til
skamme. Bevægelsesdelen af reformen mener eleverne dog, at der kan gøres mere ved. De savner, at
bevægelserne knyttes mere til det faglige, og at det generelt prioriteres højere. Derudover er der nogle
udfordringer med lektiecafeerne/studiecafeerne. For de ældste elever (7-9. klasse) gælder det, at det kun
er få, der benytter tilbuddet, men de, der benytter det, er generelt glade for det. Det er dog en udfordring,
at der er for meget larm i aulaen, bl.a. som en følge af, at klasserne - grundet kravet om bevægelse i
undervisningen – ofte rykker udenfor. Eleverne i de mindre klasser (4-6. klasse) er glade for, at de kan lave
lektierne på skolen, så de ikke skal gøre det, når de kommer hjem, men de er meget trætte, da lektiecafeen
ligger sidst på dagen. De mindre elever oplever endvidere, at de ikke får tilbudt ekstraopgaver, når de er
færdige med lektierne og derfor skal sidde og kede sig, fordi de ikke må gå. Lærerrepræsentanterne
bemærkede i den forbindelse, at de gerne vil tilbyde ekstraopgaver, men at det er en udfordring, at de ikke
har tid til at forberede og følge op på disse. Forældrerepræsentanterne oplyste, at beskrivelsen af
elevernes oplevelser stemmer fint overens med, hvad forældrene hører hjemme fra børnene.
SB’s arbejdsgruppe om skolens fysiske rammer vil medtage inputtene vedr. fx larm i sit arbejde, og
bevægelse i undervisningen drøftes på SB-mødet i januar. I januar sendes der derudover et infobrev ud til
forældrene med en status på arbejdet med folkeskolereformen, herunder bevægelsesdelen.
Skolens værdigrundlag
SB’s arbejdsgruppe vedr. skole-hjem-samarbejdet har taget hul på diskussionen om skolens værdigrundlag,
der i forlængelse af bl.a. folkeskolereformen kan trænge til en opdatering. Arbejdsgruppen foreslår en
inddragende proces, hvor både SB, lærere og kontaktforældre involveres i arbejdet. Processen kan evt.
være faciliteret af eksterne. Arbejdsgruppen udarbejder et forslag til procesplan, som drøftes i SB.
Madordning
Grundet skolens fredede status har det hidtil været umuligt at etablere en madordning i form af fx EAT.
Skoleledelsen har i forbindelse med de længere skoledage set nærmere på om den såkaldte after-EATordning kan etableres, så der er eftermiddagsmad til eleverne. Det kan den desværre heller ikke, men

skoleledelsen er sammen med forvaltningen nået frem til en løsning, hvor skolen kan tilbyde frugt til
eleverne på mellemklassetrinnet den dag, hvor de har lektiecafe til kl. 15.30. SB bakkede op om en
midlertidig ordning med frugt om eftermiddagen og kom med forskellige input til, hvordan de tilgængelige
midler kan bruges mest muligt. Skoleledelsen og SB’s arbejdsgruppe om skolens fysiske rammer arbejder
videre med forslagene og ønsket om etablering af en madordning.
Dialog med politikere om skolens fysiske rammer
Formanden orienterede om, at der fortsat pågår en dialog med medlemmerne af Borgerrepræsentationen
om skolens fysiske rammer. Flere af partierne har været på besøg på skolen og flere endnu kommer på
besøg. SB’s arbejdsgruppe vil bede om at få foretræde for Børn og Unge-udvalget for at redegøre for
udfordringerne og ønsket om en løsning.
Fremtidens fritidstilbud
Kommunen ønsker at ændre fritidshjemsstrukturen, så der fremover kun er et fritidshjem tilknyttet den
enkelte skole. Et forslag sendes snart i høring. Skoleledelsen er i den forbindelse i dialog med ledelsen på
Skolefritidshjemmet på Skolen ved Sundet, som i givet fald vil være det fritidshjem, som børnene skal
samles på. SB overvejer i den forbindelse at invitere ledelsen på fritidshjemmet til at deltage på et SBmøde, hvor fremtidens fritidstilbud drøftes.
Friluftsskolen (FLS)
Formanden og SB’s repræsentant fra Friluftsskolen er i dialog med områdelederen om Friluftsskolens status
og særlige udfordringer. Det er en udfordring, at der er mange forskellige aktører involveret i Friluftsskolen,
herunder to forskellige forvaltninger.
Personale
KKFO-lederstillingen er i genopslag. To lærere og en af pædagogerne på SVS har sagt op. Der afholdes
samtaler 17. december. Derudover er der to lærere på SVS, der skal på barselsorlov. En vikar er fundet til
det længste vikariat på 3 måneder. På FLS har to lærere sagt op. Den ene stilling er blevet besat. Den anden
slås op igen. Skoleledelsen oplyste, at opsigelserne ikke var en følge af lærernes nye arbejdstidsregler (lov
409).
Lektiecafe
Niels Hannibal orienterede om, at han som ansvarlig for lektiecafeerne på de forskellige fritidshjem har
været i dialog med fritidshjemmene, der gør det meget forskelligt. I januar vil det som et forsøg blive sådan,
at de elever, der ikke er tilmeldt lektiecafe, skal foretage sig stille aktiviteter, mens der er lektiecafe, så de
ikke forstyrrer dem, der laver lektier. Forældrene orienteres om forsøget. Forsøgene evalueres i slutningen
af januar.
Trafikforhold
Trafikforholdene omkring skolen drøftes på et senere SB-møde.

