Nyt fra skolebestyrelsen – 19. februar 2014
Nyt fra elevrådet
Manuskript til filmen om brug af skolens toiletter er klar og optagelserne starter i den første uge af marts.
Der er blevet holdt workshop for elevrådet omkring skolereformens udformning – og elevperspektiver og
input hertil. Workshoppen var arrangeret af Danske Skoleelever og omfattede blandt andet værksteder om
lektiecaféer. Der arrangeres senere møder med elevrådsrepræsentanter og de større klasser for at
diskutere fremkomne ideer.
Høringssvar vedr. den faglige udmøntning af Folkeskolereformen
Københavns Kommune kommer ikke med direkte svar på det fremsendte høringssvar, men
Skolebestyrelsen holder den 20.3.2014 møde med repræsentanter for Børne- og Ungdomsafdelingen om
visioner for skolens udvikling og de fysiske rammer herfor (herunder udfordringer, der hører sammen med
skolens status som fredet). Der vil blandt andet blive sat fokus på børns og læreres toiletforhold;
omklædning til gymnastik; 1. salen på FLS (potentiale for anvendelse, men vil kræve særbevilling); det
typiske klasseværelse samt udenomsfaciliteter og muligheder for brug af nærliggende fritidshjem/klub
(Kaldæavej).
Folkeskolereform – proces
Ansøgninger fra pædagoger er modtaget og under overvejelse. Det er skolens ledelse, der beslutter hvem
der skal ansættes. På basis af en gennemregning af budgettet. Der skal tilbageholdes midler til vikartimer
og lektiecafé. Arbejdstidsaftaler er endnu ikke forhandlet helt på plads, hvilket vanskeliggør processen.
SvS prioriterer at hver pædagog får et vist minimum af timer på skolen (ca. 18 timer ugentlig) for at sikre et
fast tilhørsforhold til skolen. Samtænkning med fritidshjem/klubber vil derudover blive fortsat. Det
undersøges hvorvidt nogle pædagoger kan gå ind i den understøttende undervisning.

Møde med Bellahøjskolen om deres arbejde med bevægelse i undervisningen bragte ikke så meget nyt
frem, selvom der bl.a. var henvisninger til gode hjemmesider med ideer. Opfattelsen blandt lærerne og
ledelsen på SvS er, at der stille og roligt kommer mere bevægelse ind i undervisningen (f.eks. flere
”matematikløb”), men at det er noget der vil tage tid at få indarbejdet. Det er hele kulturen og tænkningen
omkring hvordan man leverer undervisning, der skal arbejdes med. Den 4.3.2014 afholdes heldagsmøde
om hverdagen på skolen i det nye skoleår/når FSR 2014 introduceres.
Skolebestyrelsen bekræftede, at man ønsker klasselærerfunktionen fastholdt på SvS også i de kommende
år. Elev-pauser fastholdes ligeledes, men ikke på fordybelsesdage, hvor lærere og elever er sammen hele
tiden. Det forventes, at der kommer flere fordybelsesdage i det nye skoleår og i årene fremover.
Lektiecafé vil fra 2016 kunne lægges ind som en del af skoledagen, men da det i de kommende to år er et
frivilligt tilbud skal lektiecafé frem til 2016 lægges i ”ydertimer” (morgen eller sen eftermiddag). Efter skolehjemsamtalerne i foråret/inden sommerferien vil forældre til børn på SvS spørges om, hvorvidt de

forventer at deres børn kommer til at benytte lektiecaféen i det kommende skoleår. Børn vil kunne meldes
til og fra med dags varsel.
De penge, der er afsat til bygninger (anlæg) i Københavns Kommunes budget for 2014 (i alt 44 millioner
kroner) kommer til at gå til opbygning af lærerarbejdspladser. SvS har fået tildelt 400.000 DKK til formålet.
Der er IKKE indlagt yderligere penge i årets budget til større tiltag, hvilket skolebestyrelsen i
udgangspunktet finder problematisk.
Dialog med fritidshjem og klubber om anvendelse af deres lokaler i løbet af skoledagen vil blive fortsat.
Et bibliotek på 1. sal forventes inddraget til etablering af lærerarbejdspladser (et antal svarende til 1/3 af
lærerne på skolen). Samtidig skal alle lærere have egne skabe, der kan aflåses.
Valg til ny Skolebestyrelse:
Organisering af nyvalg til Skolebestyrelsen er gået i gang. Der forventes afholdt opstillingsmøde for
forældre på skolen den 29. april og for forældre til nye børnehaveklassebørn den 8. maj samt valgmøde den
3. juni. Nærmere info følger på skolens hjemmeside og udsendes også via Forældreintra.
Skolebestyrelsen besluttede at den IKKE for nuværende ønsker at udpege eksterne kandidater til
skolebestyrelsen. Den nye skolebestyrelse vil efter sommerferien kunne tage spørgsmålet op igen og evt.
pege på eksterne kandidater til indtræden i skolebestyrelsen. Valgbestyrelsen består af Skoleleder Niels
Hannibal, formand for skolebestyrelsen: Jens Zøllner og Mette Pless.
En del forældrerepræsentanter i den nuværende skolebestyrelse ønsker IKKE at genopstille, så det er
VIGTIGT, at der findes interesserede forældre, der ønsker at gå ind i arbejdet.
Godkendelse af ferieplan 2014-2015
Det til skolebestyrelsen fremsendte forslag til ferieplan for 2014-15 blev godkendt med den tilføjelse af den
ekstra feriedag, der ikke var skemalagt ønskes lagt den 2. januar 2014, således at første skoledag efter julen
2014 bliver den 5. januar 2015.
Nye børnehaveklasser 2014-2015
Skolebestyrelsen tilsluttede sig, at velkomstbrev til forældre til børn i de nye børnehaveklasser fremover
kommer til at indeholde en formulering om, at der kan ske omfordeling af børn i mellem
børnehaveklasserne frem til efterårsferien i det nye skoleår. Da skolen ikke rigtig kender børnene, når de
starter, er det en god mulighed at have for at justere på sammensætningen af de enkelte børnehaveklasser.
Et udkast til åbent brev med en række spørgsmål og bekymringer fra Skolebestyrelsens
forældrerepræsentanter til Københavns Kommunes børne- og ungeudvalg blev diskuteret. Der var en i
skolebestyrelsen enighed om, at det er vigtigt, at det politiske niveau gøres opmærksom på, at der er
indikationer på at der mangler en skole på Østamager (ikke mindst i lyset af de mange nye boliger, der i
disse år etableres). Men også om, at der skal arbejdes videre med formuleringerne i det fremlagte forslag til
brev før det evt. kan sendes.

Timefordeling 2014-2015
Skolebestyrelsen havde en længere diskussion om forslaget til timefordeling for det kommende skoleår.
Skolebestyrelsen bakkede op om et forslag til elevrådet om, at musik på 6. klasse niveau skulle prioriteres.
Idræt (og svømning) vil ligeledes blive prioriteret. Forslaget til timefordeling vil nu blive diskuteret med
lærergruppen på SvS og derefter forelagt skolebestyrelsen til endelig godkendelse.
Friluftsskolen
Er blevet kontaktet af Dansk Handicapforbund, der i det kommende år i samarbejde med
Kontaktforældrerådet på FLS vil lave forsøg med sportsklub på skolen.
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