SB-Nyt - september 2015
218,7 mio. kr. til kommende skolerenovering på SvS
Ved Københavns Kommunes budgetforhandlinger 2016 blev der afsat 218,7 mio. kr. til renovering
af SvS, FLS og fritidshjemmet Kaldæavej, samt til etablering af faciliteter til EAT – et kommunalt
tilbud om køb af sund skolemad. Skolebestyrelsen havde op til budgetforhandlingerne arbejdet for at
skabe politisk opmærksomhed omkring skolens presserende behov for renovering og de fysiske
rammers ringe formåen. Dette set i lyset af skolens status som fredet, hvilket løbende vanskeliggør
bygningsvedligeholdelsen pga. mange krav fra Kulturstyrelsen. Nu er pengene endelig bevilget.
Rent praktisk vil det betyde, at byggeopgaven i første kvartal af 2016 sendes i EU-udbud. Desuden
skal forvaltningen besætte ansvarsposter, arrangere høringer med interessenter og tegne det endelige
projekt, før selve byggeriet kan sættes rigtigt i gang. Skolebestyrelsen udfærdiger en liste til
forvaltningen over vores foreløbige forslag og prioriteter. Renoveringsprojektet forventes være
endeligt afsluttet om fire år.
Velkommen til nye elevrådsformænd på SvS
Anna 8.x og Yasmin 8.u er valgt som nye elevrådsformænd, tillykke til dem! På bestyrelsesmødet
kunne de fortælle om det første elevrådsmøde og de ønsker, som blev fremsat her - der udarbejdes en
intern ønskeliste. De to repræsentanter vidererapporterede desuden en generel utilfredshed med
toiletforhold og de beskadigelser, som hærværk afstedkommer, så toiletterne må lukkes. Toilettet på
2. sal er meget udsat for hærværk, og lukkes det, skal man helt ned i gården. Hærværk er bl.a.
graffiti, døre og hængsler som brydes op, urin på gulvet og vådt toiletpapir i loftet. Skolebestyrelsen
og elevrådet opfordrer hermed alle forældre til at tale med deres børn om at behandle skolens
inventar – og især toiletterne - ordentligt!
På vegne af elevrådet fremlagde de to også deres refleksioner over folkeskolereformens tiltag,
valgfag m.v.: Bevægelse i undervisningen mangler variation og lektiehjælp skal rammesættes på en
eller anden måde, hvis man tænker at lægge det ind i fagtimerne, således som den ny bekendtgørelse
giver mulighed for.. Desuden efterlystes i elevrådet tilbud om mere kreativitet i valgfagene, eller at
kreativitet i højere grad indgår i de eksisterende valgfag, ligesom der bl.a. er ønske om, at
printermuligheder udvides, især til 2. sal.
Bevægelse - skolereform
Skolebestyrelsen havde bedt om en redegørelse for en fremadrettet indsats af bevægelsestiltagene ift.
kravene i folkeskolereformen. Skolens ledelse har derfor udarbejdet en overordnet handlingsplan,
som alle forældre kan finde på forældreintra. Der er her bestemt en prøveperiode op til efterårsferien,
hvor der skal være en bevægelsesaktivitet i alle dobbelttimer samt en typisk fysisk aktivitet hver dag,
hvor tidspunktet er aftalt med eleverne.. Planen evalueres i den kommende tid af elever og lærere
med henblik på præsentation af konklusioner på SB-novembermødet. På baggrund af de samlede
erfaringer og konklusioner færdigbehandler skolebestyrelsen sit nye princip om bevægelse, som skal
fremlægges på decembermødet.
Skoleledelsen skal i januar fremlægge en ny, mere konkret plan for bevægelse i undervisningen, som
både tager højde for evalueringen og det nye princip, samt for hvordan man bedst organiserer
bevægelse på tværs af fagene. Der er fuld enighed om, at det skal være enkelt for lærerne at tilgå, og
at inddragelsen af eleverne skal øges – det er bl.a. allerede er gjort med valgholdet i Innovation, men
kan også med fordel ske i de enkelte klasser.
Skolens tilknyttede fysioterapeut Louise gav indblik i forsøget med Bobbles-stole i indskolingen og i
bevæggrundene for at arbejde med bevægelse og motoriske færdigheder i forhold til eleverne
socialisering, koordination og indlæring. Skolebestyrelsen opfordrede til at bruge erfaringerne fra
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Louises projekt til også at styrke bevægelse og indlæring på mellemtrinnet og i udskolingen.
Lektiehjælp
Der er udsendt en ny bekendtgørelse i forlængelse af, at Lektiehjælp – som afløser det tidligere
Lektiecafé - er gjort obligatorisk som en del af skoledagen. På SvS er lektiehjælp tidsmæssigt spredt
ud på de store fag, men eleverne oplever behov for, at det tydeliggøres, hvornår der er tale om
lektiehjælp, så de kender deres besøgstid i forhold til at opsøge hjælp og hos hvem.
Bestyrelsen debatterede, hvordan både Lektiehjælp, UU, Bevægelse og Snesen bedst kan
implementeres som et godt flow i de forlængede skoledage, så børnene får både læring, pauser og
puls i løbet af skoledagen. Skolens ledelse præsenterer sin plan for forbedret Lektiehjælp og
dagsflow i forbindelse med, at udkast til en grundskemamodel behandles på februarmødet..
Trafik
I uge 43, dvs. ugen efter efterårsferien, løber trafikkampagnen Kys & Kør. Kampagnens formål er at
mindske forældre-biltrafikken omkring skolen, eftersom det gør skolevejene mindre trafiksikre for
gående og cyklende skolebørn. Forældre opfordres til at møde op og deltage, hvis de vil bidrage til at
minimere de farlige trafiksituationer ved skolen. Der bliver lavet en flyer, som skal deles ud til de
bilister, der kører deres børn i skole. Problemerne med trafik er især massive på Uralvej og på vejene
op til skolens hovedindgang.
Nyt fra ledelsen
Resultaterne for Trivselsrapport 2015 for Skolen ved Sundet ligger over landsgennemsnittet og over
gennemsnittet for skoler i kommunen. Spørgsmål om tryghed og ’kan du lide at gå i skole’ scorer
overvældende højt, mens spørgsmål om især toiletforhold giver anledning til dårlig score i
undersøgelsen.
Skoleleder Niels Hannibal orienterede om, at skolen pr. 21. september fik oprettet et pornofilter på
skolens netforbindelse, som er udstukket fra Børne- Ungeområdet..
Anette Vistesen orienterede om, at eleverne til morgensamling havde udvist udelt begejstring for at
gøre motionsløbet op til efterårsferien til en indsamlingsmulighed til Red Barnet. Børnene vil gerne
hjælpe, og her er en konkret måde, de kan gøre det på. Forældre kan – frivilligt - donere 5 kroner pr
1 kilometer, deres barn løber. Skolen følger op på, hvor mange penge, børnene ”løber hjem” for at
hjælpe andre børn.
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