Nyt fra Skolebestyrelsen, Maj 2013
Velkommen
Skolebestyrelsen bød velkommen til afdelingsleder Lars Wadman, der bliver ansvarlig for mellemtrinnet.

Elevrådet
Intet nyt.

Friluftsskolen
Der har været afholdt møder med såvel lærere som forældre på FLS om fremtiden. Der arbejdes blandt
andet på at styrke samspillet mellem FLS og KKFO (fritidshjemmet på FLS). En forælder repræsentant fra
FLS vil fortsat sidde med i skolebestyrelsen og 1 møde årligt vil handle specielt om FLS. Desuden vil der
løbende være mulighed for at tage FLS-emner på op skolebestyrelsens møder.

Formand
Intet nyt.

Skoleleder
Et medlem af skolebestyrelsen havde ønsket en orientering om, hvorvidt de nyopsatte video-kameraer på
skolen fører til mindre hærværk. NH oplyste, at der ser ud til at være en tendens til mindre hærværk på
skolen, men at det er i sommer/ferieperioden, der traditionelt er flest episoder. Mulighederne for
opsætning af plakater (Pas på din skole) vil blive undersøgt.
Vedr. personale: der vil evt. blive ansat en ekstra lærer (dansk/tysk) i skoleåret 2013-2014 med henblik på
at hjælpe med at dække timer ind, der ikke blev afholdt under lock-out.
Endelig oplyste NH, at der nu er indgået resultataftale mellem skolens ledelse og den nye områdechef
(Svend Alleslev). Resultataftalen vil blive gennemgået på et senere møde i skolebestyrelsen. Aftalen har
blandt andet fokus på trivsel, særlige indsatsområder (f.eks. læseløft) og antallet af elever fra SvS, der
gennemfører en ungdomsuddannelse vs. antallet af unge der ”dropper ud”.

Pædagogisk råd
Næste møde afholdes den 30. maj, hvor der bl.a. vil være nyvalg til mødeledelsen og hvor forberedelserne
til skoleåret 2013-2014 vil være i fokus.

Timefordeling 2013-2014
Der har været gennemført en mini-evaluering af forsøget med samling af to lektioner i billedkunst på 2.
klasse niveau (frem for 1 time i 1. klasse og 1 time i 2. klasse) med samtidig integration af billedkunst i
dansk-timerne i 1. klasse. Billedkunstlærere og dansklærere vurderer samstemmende, at pilotordningen
fungerer godt og indstiller at ordningen fortsættes. Skolebestyrelsen besluttede at følge indstillingen.
Som forberedelse til den nye skolereform ønsker SvS i skoleåret 2013-14 at gennemføre et pilotforsøg med
undervisning i engelsk i 1. klasse. Skolebestyrelsen bakkede op om forslaget, men ønskede at pilotforsøget
kommer til at dække alle tre 1. klasser (og ikke kun en enkelt) samt at der i de efterfølgende år sikres

engelsk undervisning for de omtalte klasser også i tilfælde af, at skolereformen ikke ender med indførsel af
engelsk på de første klassetrin.
Tysk/fransk: for begge fags vedkommende gælder at eksamenskravene er høje (på linje med kravene i
engelsk), men at eleverne ikke modtager nær så mange timer i de to fag som de gør i engelsk. Faglærerne
på SvS har derfor ønsket flere timer til de to fag. Men det har desværre ikke hidtil været muligt at
imødekomme anmodningen.

Vision Amager
Lokal udviklingsplan og oversigt over indsatsområder blev gennemgået. Der vil blandt andet være fokus på
samarbejde mellem relevante institutioner i området (skoler, fritidshjem m.v.) via Samværk Syd, sikker
drift, børn i fokus osv). Særligt vigtigt, at der arbejdes for, at fritidshjemmene afsætter tid til at deltage i
møder om enkelte elever (akut-sager).

Budget for lejrskoler (5. klasse og 8. klasse)
Budgetter for de to lejrskoler blev fremlagt. Erfaringer med budgetter for de to lejrskoler vil blive diskuteret
med lærergruppen (pædagogisk råd). Skolebestyrelsen opfordrede til, at man i den forbindelse overveje
varigheden af lejrskolen i 5. klasse (evt. sætter tiden op fra 3 til 4 eller 5 dage, så der bliver bedre tid til
både logistik (transport, rengøring) og aktiviteter. Alternativt at budgettet justeres, så rengøring ikke skal
klares af eleverne.

Skolens budget for 2013
Det fremlagte budget for 2013 ligger på 50.264.574 DKK. Budgettet blev godkendt. Vikarbudget samt
budget til indkøb af undervisningsmidler er forøget lidt i forhold til tidligere år.

Følger af loch-out
En oversigt over de timer, der har været afholdt under loch-outen har været bragt på forældreintra.
Efter loch-outen har der været lagt vægt på dels at få afholdt ekstra timer i de fag, der har været
hårdest ramt (historie på mellemtrinnet, matematik i indskolingen). Timetallet for de fleste fag ligger
på SvS over de minimumskrav til timetal, der foreligger både fra Københavns Kommune og fra
Undervisningsministeriet. Det er p.t. usikkert, hvordan lockout-perioden skal tjenestemæssigt
beregnes og hvor stor en udgift det kommer til at stå i. Dette afgøres i Arbejdsretten i juni.
Skolebestyrelsen bad om, at forsøget på at få dækket manglende timer i konkrete fag ind på forskellige
klassetrin fandt sted uden at det betød omlægning af elevernes normale dagsrytme (f.eks. aflysning af
Snesen) og uden at det i for høj grad går ud over de kreative fag. Om nødvendigt må nogle af de ekstra
timer skubbes til næste skoleår.

Sommeruniversitet 2013
Der vil også i år blive arrangeret sommeruniversitet, hvor 10 lærere fra SvS vil få mulighed for at
deltage. Undervisningsdifferentiering i naturfag er prioriteret af SvS. Der bliver tale om et tre dages
forløb med opfølgning ude på skolen.
Referent: Margrethe Holm Andersen

