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Elevrådet
Elevrådet tænker i alternative løsninger for at få en form for madbod på skolen. Elevrådet
melder, at der blandt eleverne stadig er stor utilfredshed med brugen af drengetoiletterne –
nogle elever gør det rigtig skidt for de andre. Elevrådet kunne også fortælle, at lektiecafeen i
enkelte udskolingsklasser er flyttet fra om fredagen til andre dage på ugen, hvilket er fint.
Lektiefri skole -> fokus på naturfaglig prøve
Skolen har arbejdet med at lave et forsøg med ’lektiefri skole’ og være ekstra opmærksom på,
hvordan fag placeres på skemaet. Men dette forsøg er blevet nedlagt pga. nye centrale krav,
hvor der fra næste år vil ske en satsning på naturfagene for at understøtte den nye prøveform.
Dette kommer til at kræve et større samarbejde mellem faglærere, som skal arbejde med
fagene (biologi, geografi og fysik) både som individuelle udtræksfag, men også som samlet
projektfag. Eleverne vil skulle arbejde med mindst 4 overemner, som de kan komme op i til
de afsluttende prøver. For 9. klasse vil skolen forsøge at få en lærer til alle tre fag i den enkelte
klasse, samt at få lagt en ugentlig fagdag ind i skemaet. I 8. klasse vil skolen forsøge at have 2
lærere pr. klasse til de tre fag. Derfor vil det pt. blive meget svært at prioritere organiseringen
ved forsøg med lektiefri skole på mellemtrinnet.
Skolens principper
En lille arbejdsgruppe under skolebestyrelsen har set alle skolens overordnede principper
igennem og er kommet med anbefalinger til hvordan vi kan få ryddet op i dem og få en bedre
struktur. Enkelte principper er forældede – så som ”undervisningslørdag”, der falder ud fordi
der med skolereformen ikke mulighed for at lave sådanne arrangementer uden at det bliver
rigtig dyrt. Skolebestyrelsens arbejde med at redigere principperne vil tage udgangspunkt i
Skole og Samfunds redskabskasse til principudvikling. De enkelte principper tages op via
årshjulet i kommende skoleår, så vi sikrer en god og ordentlig diskussion og beslutningsproces
om principperne.
Status på inklusionsforsøg mellem specialklasserækken på FLS og klasserne på SvS
Venskabsklasseprojektet mellem Fi (indskolingsklasserne i specialklasserækkerne) og en 2.
klasse på Skolen ved Sundet har fungeret rigtig godt og bliver betegnet som en succes.
Eleverne har været på ture sammen og haft tværfaglige aktiviteter sammen. Bestyrelsen
udtrykker et klart ønske om, at projektet med venskabsklasser mellem Fi og en 2. klasse på
Skolen ved Sundet videreføres og gerne udvides efter sommerferien. Skolebestyrelsen ønsker
også at se projektet folde sig ud til de ældre specialklasserækker på Friluftsskolen og de ældre
klasser på Skolen ved Sundet. Udviklingen følges op på sb-møde i september.
Åben skole
Skolen udnytter de gode og mange undervisningstilbud i kommunen. Samtidig er der afsat kr.
10.000,00 pr. årgang til at understøtte endnu flere undervisningsrelaterede aktiviteter, som
for eksempel forfatterbesøg. Samarbejdet med Red Barnet Ungdom, som afholdt lektiecafe,
afsluttes til sommer.

Læring der ses
Lars Vadmand fortalte skolebestyrelsen om en ny organisering med 3 didaktiske vejvisere,
som er en indsats der sættes i gang næste skoleår på mellemtrinnet. Der er ikke tale om 3
eksperter, som skal rundt og belære de andre lærere på skolen, men de didaktiske vejvisere
vil være dem, der stiller åbne spørgsmål til de forskellige dele af undervisningen for at åbne
for nye perspektiver. Skolen har afsat flere ressourcer til denne tværgående indsats end de
fleste andre skoler, og initiativet modtages godt blandt lærerne. Forventningen er, at
indsatsen på sigt vil kunne mærkes af både lærere og elever og efterfølgende også vil kunne
indføres i indskolingen og udskolingen.
Meddelelser
Skolen har udfordringer med elevtallet til børnehave. Næste skoleår er der indskrevet så
mange elever til børnehaveklasse, at der dannes 4 børnehaveklasser. Skolen er 3-sporet og
har lige netop kunne finde et lokale til den fjerde børnehaveklasse. Da der samtidig er flere
skoleudsatte elever (børn der venter et år med at komme i børnehaveklasse), regner skolen
med, at der til det følgende år vil blive indskrevet så mange nye børn, at der igen skal dannes
4 børnehaveklasser – og det har skolen ikke lokalekapacitet til.
Skolebestyrelsen vil tage kontakt til politikkerne og forvaltningen.
Der er ansat 2 nye lærere på Skolen ved Sundet, og der skal ansættes to barselsvikarer.
Skolebestyrelsesvalget endte i fredsvalg. For specialklasserækkerne vil der være en personlig
suppleant til deres skolebestyrelsesmedlem. De nyvalgte medlemmer og suppleanter skal
konstitueres og placeres i rækkefølge på et møde indkaldt af forældrene.
Der oprettes 2 franskhold for de kommende 8. klasser, da der er mange elever som gerne vil
lære fransk. Rent praktisk forbliver det som ét hold, men med 2 lærere på, så der løbende kan
laves fleksible holddannelser og derved styrke undervisningen.
Teknik- og Miljøforvaltningen har nu planlagt etablering af fodgængerfelt og forhøjning ved
Italiensvej. Skolen har også udtrykt ønske om, at der kommer mere skiltning på Kaldæavej. På
Engvej skal det sættes skilte op med ”kys og kør”.
På Friluftsskolen skal der ansættes to pædagoger. Legepladsen forestår en større tiltrængt
renovering, som starter op i sommerferien og forventes at være færdig til september.

