Nyt fra Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet – december 2015
Nyt fra elevrådet.
Fremover vil elevrådet på Skolen ved Sundet bestå af 4 afdelinger: Indskoling, mellemskolen,
udskolingen og specialklasserækken på Friluftsskolen. FLS elevrådsafdeling fortsætter derudover
deres mange gode, nye initiativer.
Bevægelse i undervisningen.
Med udgangspunkt i en undersøgelse blandt alle skolens elever omkring bevægelse debatterede
bestyrelsen sig frem til en række kriterier, der er vigtig at tænke ind i bevægelse i undervisningen –
bl.a. det skal være sjovt, nemt, varieret og fleksibelt if forhold det den undervisning, det skal indgå
som en del af. Bestyrelsen havde fokus på skolens organisering af arbejdet med bevægelse, og det
fremgik, at arbejdet fortsættes som en del af FSR-udvalgets opdrag. Ud fra det aftalte udarbejder
skolebestyrelsen et nyt princip for bevægelse, som forventes godkendt primo 2016.
Foreløbige planer for budget 2016
Skoleleder Niels Hannibal fremlagde sine foreløbige tanker om budget ’16 for bestyrelsen: Kort
fortalt skal vi være forberedt på kommende budgetbesparelser jf. KL aftale med regeringen.
Lønudgifter forsøges derfor holdt på nuværende niveau. Der er investeret meget i 2015 med
nyindretning af lærerværelse og pædagogisk center samt etablering af kravletårn i Sydgården.
Skolen står over for en helhedsrenovering i 2017. Derfor er der opmærksomhed på ikke at
investere i områder, som senere sandsynligvis bliver en del af helhedsrenoveringen.
Der er i 2015 satset på IT. I 2016 vil der udover de normale udgifter til materiale være fokus på
fastholdelse af de nuværende portaler, bogudskiftning på udvalgte fag og klassetrin, samt
skønlitteratur til biblioteket.
Ændringsforslag til princip for forældrebetaling ved lejrskoler og skolerejser.
Bestyrelsen vedtog en ændring i princippet for lejrskoler, som betyder, at det fremover for
specialklasserækken, Friluftsskolens elever, vil blive vurderet individuelt, hvordan den enkelte
elev/klasse skal afvikle sit lejrskoleforløb. Tidligere fremgik det, at eleverne på Friluftsskolen ikke
kunne komme på lejrskole pga. deres særlige forhold.
Helhedsrenovering af Skolen ved Sundet og Friluftsskolen.
Der er nu udarbejdet en fredningsmanual på skolernes bygninger og matriklen. Desværre ser det
ud til at manualen primært har fokus på at genetablere skolen, som den blev bygget. Der er dog i
bestyrelsen stor opmærksomhed på, at renoveringen skal bringe os hen til en moderne skole, og
derfor har udvalg for fysiske rammer efterspurgt eksperter i fredning og bygninger i
forældrekredsen og fået rigtig god respons. Der bliver indkaldt til et arbejdsmøde blandt disse i
januar, hvor der skal kigges og kommenteres på kulturstyrelsens oplæg.
En lærer har sagt op, men der er allerede afholdt ansættelsessamtaler til samme stilling.
Sikker skolevej-projektet trækker i lang drag, eftersom skoleledelsen stadig venter svar fra Teknikog MIljøforvaltningen. Vejene omkring skolen skal vedligeholdes af grundejerforeningerne, og den
grundejerbetalte nyrenoverede P-plads ved Kaldæavej sætter hindringer op for parkeringen af de
tunge handicapbiler. Frank vil forsøge at finde en løsning for FLS’s elever.
Samtidig er der desværre fortsat ret mange forældre, som vælger at kører deres børn helt op til
skolen for at aflevere dem ved døren, og det skabe usikkerhed for skolens andre børn.
Skolebestyrelsen og -ledelsen opfordrer endnu engang til, at forældre lader børnene selv gå det
sidste stykke fra hhv. Engvej, Backersvej eller Italiensvej, såfremt de afleverer dem i bil.

