SB-Nyt på SvS, september 2016.
Nyt fra elevrådet
Mathias 9.u og Selma 9.x deltog som elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsesmødet. De refererede fra
det seneste møde i elevrådet, hvor eleverne bl.a. havde diskuteret mere bevægelse i undervisningen samt i
UU. Desuden fremlagde de ønsker om nye fodboldmål og genopsætning af basketnet, efter at pavillonen er
kommet. Sidstnævnte arbejdes der allerede på at findes en løsning på.
Fokus på samarbejdet med Friluftsskolen - FLS
Ledelsen på Friluftskolen fortalte om skolens daglige virke: FLS er en specialklasserække i SvS + fritidstilbud
+ behandlerafdeling for 38 elever i 0. – 10. klasse. Eleverne har forskellige handicap, men fælles for dem er
at alle er bevægelses- eller synshæmmede. FLS er et kombineret behandlings- og skoletilbud, der følger
rammerne for folkeskoleloven og den nye reform. Der er fokus på at fremme elevernes alsidige udvikling,
trivsel og læring med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov. En del af målsætningen
for et skoleforløb på FLS er, at de der kan, skal have mulighed for at deltage i enkelte fag og timer i
klasserne på SvS, således at alle bliver udfordret til deres faglige niveau og således, at de der kan, får en 9.
klasses afgangseksamen.
Der har igennem en årrække været problemer med at leve op til styrelsesvedtægten for Friluftskolen, bl.a.
ift inklusion, hvilket skolebestyrelsen og skoleledelsen har haft oppe på møder igennem mere end et år.
Desuden har det vist sig at skolebestyrelsen på SvS tilsyneladende også har tilsynspligt med KKFO’en på FLS,
hvilket vi ikke tidligere er blevet fremlagt. Det ligger der en del strukturelle problemer i, og skolebestyrelsen
vedtog derfor at skrive et brev til skolepolitikerne i København og bede dem om hjælp til at få styr på
sagerne, så vi kan leve op til vores ansvar i fremtiden.
Lærernes trivsel, ”den attraktive arbejdsplads” og ny skoleledelse
Bestyrelsens to medarbejderrepræsentanter fremlagde på opfordring status på, hvordan det går i
forbindelse med de ansattes APV. Lærerne er også udfordrede af de fysiske rammer på skolen, og de ser
frem til helhedsrenoveringen. Hvad angår det psykiske arbejdsmiljø udtrykkes der stor tilfredshed, og
lærerrepræsentanterne beskriver en stor social kapital i staben. Generelt synes lærerne, at de skal løbe
stærkt, men at de trods alt stadig har stor indflydelse på egen arbejdsmængde.
Det, der fylder allermest lige nu, er ansættelsen af ny skoleleder. ”Man ved hvad man har, men ikke hvad
man får”. Medarbejderne er således spændte på og bekymrede for, hvad det kommer til at betyde for
deres hverdag og arbejdsliv at få en ny leder, og de håber på at kunne bevare de gode resultater fra
APV’en. Ansættelsesprocessen er i gang, og i udvalget sidder både medarbejder- og
forældrerepræsentanter fra bestyrelsen. Niels Hannibal aftræder ultimo november, og forvaltningen håber
på, at en ny leder kan indtræde pr 1. januar.
Trafik




Amarøsten skriver i sidste nummer at de projekterede bump på Italiensvej forventes udført inden
udgangen af 2016. Niels Hannibal har dog ikke kunne få dette bekræftet af forvaltningen.
Niels Hanibal foreslår, at der laves en forælder trafik-event i forbindelse med vinterens komme.
Forældre fra FLS er fortsat udfordrede ift. parkering. når de selv skal aflevere og hente deres børn
og ønsker at der bliver etableret handicappladser foran skolen.

