Nyt fra skolebestyrelsen på SvS, februar 2016
Elevrådet: Der skal vælges ny repræsentant til elevrådet, og det foregår i nærmeste fremtid. Elevrådets
medlemmer har lavet en undersøgelse i klasserne om læringsmålsstyret undervisning. Tilbagemeldinger fra
eleverne har generelt været positive.
Orientering om indskrivningstal og perspektiver for det kommende skoleår
Indtil nu er der 98 børn skrevet op til 0.-klasser med start i august 2016. Det betyder, at der oprettes 4
0.- klasser til sommer. Alle klasser kan godt rummes på de nuværende matrikler. Dog er det et udtrykt
ønske fra skolens side, at der fremover oprettes 3 og ikke 4 0.-klasser.
Revision af skolens ordensregler og principper (som alle kan findes her)
Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, som kommer med et oplæg for behandling af listen med principper,
senest ved aprilmødet. Ledelsen kommer med forslag til en redaktionel ændring for hhv. lærernes fordeling
af arbejdet, tilknytning af vikarer ved SvS, vikardækning samt skemalægning.
Kort status på FLS-valgfag: Mulighederne for valgfag på FLS øges fremadrettet fra 2 til 4 hold. Det betyder,
at kan blive helt ned til 3-4 elever på et hold. Valgfagene bliver interessebasserede og ikke socialt baserede.
Status på evaluering af læringsmålstyret undervisning
Med udgangspunkt i de tre små undersøgelser, der var blevet lavet hos hhv. elever, lærere og forældre,
blev konklusionen, at den læringsmålstyrede undervisning ser ud til at være på ret kurs, men ikke er i mål
endnu. Det er er kulturel rejse at nå hen til de mål, der ligger for den nye type undervisning, og både skolen
og bestyrelsen har fokus på, hvordan denne udvikler sig. Det blev aftalt som opfølgning på punktet at
indarbejde læringsstyringen i principperne. Afdelingsleder Lars Vadman vil desuden på et kommende
bestyrelsesmøde orientere om skolens arbejde med Læring der ses, der er et projekt for mellemtrinet, som
arbejder med 6 parametre for synlig læring.
Status på lektiehjælp
I en 3ugers periode er der en afprøvning i gang på mellemtrinet og i udskolingen om placeringen af
lektiehjælpen: tidligt på dagen eller sidst på dagen. I indskolingen bruges lektiehjælp også til andre
aktiviteter, da eleverne er trætte sidst på dagen, og der ikke er mange lektier. For udskolingseleverne
foregår lektiehjælpen i klasserne på grund af larm. Der er i nogle kommuner forsøg med at forkorte
skoledagen mod at have lektioner med to lærere. Dette er ikke muligt på SvS. Ved den kommende
fagfordeling vil det blive prioriteret, at lektioner i lektiehjælp dækkes af faglærere fra klassen for at kunne
give et bedre indhold og udbytte i disse lektioner. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt der stilles
krav til eleverne i udskolingen i lektiehjælp, da der er oplevelser af, at eleverne ikke laver tilstrækkeligt. På
skolen i 8 klasserne er der et projekt med pigecafe i lektiehjælpstiden på foranledning af en af skolens AKT
lærere og sundhedsplejerske. Det er populært og bliver efterspurgt af drengene. Der er derfor basis for at
tænke lektiehjælp på andre måder. På FLS er der mulighed for, eleverne kan benytte lektiecafeen alt efter,
hvor meget energi den enkelte elev har på dette tidspunkt.
Ændring af forretningsorden og bestyrelsesvalglister
I forbindelse med forårets delvalg til bestyrelsen, blev linjerne for valg og valgforløb gennemgået. Mere
information kommer ud til alle forældre ifm. valget

Den store skolerenovering inkl. EAT og Fritidshjemmet skal ifølge planen være færdiggjort i 2019.
Skoleledelsen forventes indkaldt til møde med forvaltningens projektledere marts 2016. På
skolebestyrelsesmøder fremover vil der blive løbende orientering om udviklingen.
Der forventes at kunne høres nyt om fritidshjemmet angående den nye fritidsstruktur på næste
skolebestyrelsesmøde.
Skole OL: Skolebestyrelsen modtog efter sidste års Skole-OL henvendelse om, at ikke alle elever havde
haft en positiv oplevelse at arrangementet. Idrætslærerne vil op til dette års Skole-OL derfor tage hver
enkelt klasses deltagelse og holddeling op med eleverne. Det er klart målet, at der skal skabes en god
oplevelse for alle elever i forbindelse med Skole-OL.
FLS skolegårdens renovering er udsat i nogle måneder, så den skal graves op i juli måned i forbindelse,
og det kan have den konsekvens, at eleverne ikke kan færdes på arealerne i løbet af sommeren.

