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Meddelelser fra Elevrådet
Niels Hannibal fortalte, at der netop har været afholdt demokratiske valg til elevrådet i alle klasser, og
fredag d. 2. september bliver skolens nye elevråd konstitueret. Elevrådsformandsskabet vælges også på
dette møde, og skal besættes af helst 4 elever fra udskolingen. Kontaktlærer til Elevrådet er fra SvS Peter
Sylvest og fra FLS Hanne. Herefter var der en diskussion omkring, hvordan eleverne på FLS er repræsenteret
i Elevrådet. Afrundingen blev, at punktet tages op på næste skolebestyrelsesmøde.
Opstart af kommende bestyrelsesår
Intern fremlæggelse af årshjul for kommende skoleårs bestyrelsesmøder med foreløbig dagsordensplan,
aktionsplan og forslag til ændret forretningsorden. Forretningsordensændringen blev godkendt i sin
førstebehandling med opfølgning på septembermøde. Der skal være valg til skolebestyrelsen i foråret 2016,
hvor vi starter vores første 2-årige ’rullende udskiftning’. Det betyder, at bestyrelsen ikke fremover skal
udskiftes samlet hvert 4. år.
Handlingsplan for FLS – medarbejdertrivsel og samarbejde med SvS
Skoleledelsen redegjorde for sin handlingsplan for indsatsen for personalet på FLS 2015/2016: Arbejdsmiljø
København vil forestå indsatsen for personalet på FLS. Procesplanen er udarbejdet af Arbejdsmiljø
København i samarbejde med Frank (afdelingsleder på FLS) og Hanne (KFO-leder). Planen for trivsel
fokuserer på alle faggrupper og på medarbejderne i de 3 teams, indskoling, mellemtrin og udskoling.
Bestyrelsen var tilfredse med planen, som Anne (KFO-leder) og Frank (FLS-leder) evaluerer i løbet af
efteråret. Punktet tages op igen som en status ved skolebestyrelsesmødet i november måned.
Bestyrelsen har tidligere bedt om en handlingsplan for udvikling af samarbejdet mellem FLS og SvS. I den
nedsatte arbejdsgruppe har der været afholdt 2 møder. Niels Hannibal har her forelagt gruppen et oplæg til
samarbejde og inklusion, som arbejdsgruppen var meget positive overfor. Planen forelægges FLSforældrene ved et forældremøde i september måned. Arbejdsgruppen laver herefter opfølgning og
udarbejder en mere detaljeret plan for samværsdage og samværstimer. I første omgang er det prioriteret
at 2. og 3. klasse på SvS er kontaktet i forhold til venskabsklasse–venskabselever på FLS. Skolebestyrelsen
glæder sig over udviklingen og tilslutter sig en proces, hvor udviklingen foregår i trin ud fra de erfaringer,
man opnår undervejs – også af hensyn til ejerskabet blandt de involverede børn og medarbejdere.
Samarbejdet om inklusion tages op igen på skolebestyrelsesmødet i november måned.
Møde for alle forældre i september
Johanne fremlagde arbejdsgruppens mødeoplæg, som bestyrelsen debatterede og tilsluttede sig.
Forældremødet skal bl.a. handle om: Skolehjem-samarbejde - der fortælles om det nye princip. Fysiske
rammer – der fortælles om vores arbejde omkring en forbedring af de fysiske rammer. Bevægelse – en
lærer eller skolens ledelse fortæller om, hvordan bevægelse implementeres i elevernes hverdag. Faglig
fordybelse – skolens ledelse fortæller om, hvordan skolen vil bruge faglig fordybelse, og hvordan faglig
fordybelse vil fungere bedst mulig inden for de rammer og ressourcer, der er. Mødedatoen udmeldes
snarest og en invitation udsendes til alle forældre på skolen.
Meddelelser

a. Formanden: Der er efter sommerferien kommet flere klager over for varme klasseværelser og
manglende solafskærmning. Børnene blev dårlige af varmen og var fortsat dårlige, når de kom hjem. Vi
forsøger fortsat at gøre forvaltningen og politikerne opmærksom på skolens mangelfulde fysiske
rammer. Hvad angår et kommende helhedsrenoveringsprojekt på skolen, afhænger det af udfaldet ved
kommunens budgetforhandlinger, der afgøres i november måned.
b. Skoleledelsen:
*Kravene om bevægelse synliggøres nu: Der skal være elementer af bevægelse i Fagmoduler (2
sammenhængende timer), og alle skal en gang dagligt løbe en tur på løbebanen. Dette tiltag evalueres
efter efterårsferien. Desuden henvises til en artikel i Fysioterapeuten nr. 8 2015 s. 10-11, hvori der er
en beskrivelse af bevægelse på SvS.
*U-turnforløb for alle 8 og 9 klasses elever: I løbet af sommerferien har forældre til alle 8 og 9 klasses
elever modtaget et brev fra skolen ledelse omkring hashmisbrug. I den forbindelse iværksætter skolen
et forløb for alle eleverne.
*EU-valgdag bliver 3. december 2015. Alle elever møder fra kl. 8-14
*Der holdes forældremøde i Børnehaveklasserne d. 02.09.15.
*Der er uddelt trafiksedler til alle 2. og 3. klasser.
*På FLS genopslås den ledige stilling, og ansættelsesudvalget bibeholdes.

