SB nyt januar
Elevrådet
Elevrådet har holdt møde og har dannet to udvalg: Festudvalg og skraldeudvalg.
Festudvalget skal arbejde sammen med skolebestyrelsens festudvalg (se nedenfor).
Skraldeudvalget skal sætte fokus på affaldssortering, ved at lave en video ligesom
”toiletvideoen”. Elevrådet har også diskuteret ”Røgfri Skoletid”.

Skolefest
Der er ønske om at holde en skolefest med deltagelse af 7., 8. og 9. klasser. Lærerne vil også blive
inviteret, men er ikke forpligtet i at deltage eller skal hjælpe med at afvikle festen. Ambitionen er at
holde festen allerede i år, formentlig den 26/4, hvis der er opbakning fra forældrene. Elevrådet og
forældrene skal deltage i planlægningen af afholdelsen af festen. Der udsendes en informationsmail til
forældrene med en invitation til at deltage i planlægningen.
Kontaktforældremøde
Der afholdes et møde for kontaktforældremøde torsdag den 13. Juni 2019 kl 19-20, hvor man har
mulighed for at få mere information om, hvad det er at være kontaktforælder, og hvad der forventes af
en kontaktforælder.
Friluftsskolen:
På SB mødet var FLS aftenens hovedemne. Forældregruppen på FLS havde planlagt, hvilke punkter de
ønskede, SB skulle drøfte. Emnet, der blev drøftet, var forventningerne til skoletilbuddet, herunder
hvorledes forældre og skolen kommunikerer.
Det blev blandt andet drøftet, at der hos flere af forældrene på Friluftsskolen er uklarhed, over hvilket
fagligt niveau, der forventes hos eleverne på FLS. Det ønskes, at skolen klarere og systematisk
beskriver, hvad eleverne skal arbejde med i den kommende periode. Der ønskes også generelt en mere
intensiv dialog mellem forældre og lærere på FLS. Skolebestyrelsen opfordrede Friluftsskolen ledelse
til at arbejde herfor.
Forældrene efterlyste også indsigt i den sociale trivsel i klasserne på FLS, og hvad der sker på skolen
for at støtte trivslen i klasserne. Der er nogle lærere på FLS, der er gode til det, og nogle lærere der
glemmer det. Samtidig har ikke alle forældre på FLS ressourcer til at være opsøgende. Ligesom hvad
der er tilfældet for kommunikation omkring det faglige efterspurgte forældrene en klarere og
systematisk kommunikation fra skolen.
Omkring hverdagsrelateret kommunikation til forældrene på Friluftsskolen ønsker forældrene, at der
udarbejdes en systematik/strategi omkring kommunikation fra skolen til forældre. Hvilke kanaler skal
bruges til hvad? Det omfatter ikke mindst tilmelding til arrangementer.

Det aftaltes at skolen ledelse, herunder ledelsen på Friluftsskolen, følger op på de punkter, der blev
diskuteret. Skolebestyrelsen vil tage en kort status på dette inden sommerferien for at høre, hvordan det
går.
Røgfri skoletid
Københavns Kommune har besluttet ”Røgfri Skoletid” for elever på de Københavnske Folkeskoler.
Det betyder at eleverne ikke må ryge i skoletiden hverken indenfor eller udenfor skolens område.
Skolebestyrelsen er blevet pålagt at lave principper for elevers rygning. Skolebestyrelsen tog en
indledende diskussion forud for arbejde med et princip og er som udgangspunkt positiv for at lave
information til eleverne omkring rygnings skadelige virkninger. Det var skolebestyrelsens holdning, at
det som udgangspunkt er forældrene, der skal opdrage og bestemme, om børnene må ryge. Der vil
blive udarbejdet et princip til uddyber hvorledes skolen vil forholde sig til Røgfri Skoletid.
Brug af mobiltelefoner
Skolebestyrelsen har på opfordring af lærergruppen, diskuteret, om der skal være regler for
mobiltelefoner. Der eksisterer allerede en regel på skolen, om at mobiltelefoner ikke må bruges i
timerne. Det blev diskuteret, om regler om begrænsning af telefoner i frikvartererne vil fremme trivslen
mellem eleverne. Der er lavet en del forskning på området, der indikerer at dette kunne være tilfældet.
Det blev også drøftet, om der skal laves forskellige regler for de forskellige skoletrin. Skolebestyrelsen
ønsker personalegruppens og elevrådets holdning og vil derefter bede principgruppen om at udarbejde
et princip. Det blev drøftet at lave en forsøgsordning, såfremt det besluttes yderligere at begrænse
brugen af mobiltelefoner.
Midlertidigt flytning af FLS
Friluftsskolen er i gang med at pakke i forbindelse med den midlertidige flytning. Første skoledag i de
nye lokaler er 8/4.

