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Friluftsskolen
I forbindelse med omlægninger af stillingsstruktur på specialområdet er det politisk besluttet, at der skal
flere pædagoger ind på området, dvs. at balancen mellem lærere og pædagoger skal ændres. FSL rammes
dog ikke i væsentlig grad af omlægningen, men regner med at kunne fortsætte med 10 lærere. Påtænkt
pædagogmedhjælper opgraderes evt. til pædagog.

Skoleskak – forsøget fortsætter endnu et år
Der bliver igen i år mulighed for at gå til skole-skak på SvS. Skoleskak kommer til at ligge mandage fra kl.
13.35 – 14.45 for 2. – 3. klasser og kl. 15.00 – 16.30 for 4. – 9. klasserne.

Pædagogisk Råd
Det pædagogiske råd på SvS arbejder p.t. med forberedelse af den naturvidenskabelige uge (uge 39), der
slutter med en skolelørdag (29. september). Andre emner omfatter inklusion og foredrag om betydningen
af rollemodeller ift. undervisning og læring (”spejlneuroner”).

Nyt ressourcecenter på alle københavnske skoler
Københavns kommune har besluttet, at der på alle folkeskoler skal etableres et såkaldt ressourcecenter,
der blandt andet skal være med til at sikre bedre inklusion. Det er endnu ikke helt klart, hvordan det nye
ressourcecenter kommer til at fungere, men der er afsat midler til at hjælpe alle skoler med at bygge
ressourcecentrene op. På SvS fortsætter det tværfaglige samarbejde mellem lærere, pædagoger,
ergoterapeut og psykolog, der allerede er etableret (det såkaldte TVÆRS,) indtil videre.

Fokus på motorik – også i 2012/13
Erfaringer viser, at bevægelse/god motorik og indlæring hænger snævert sammen. På SvS vil der derfor
også i skoleåret 2012/13 være ekstra fokus på motorisk udvikling, ikke mindst i indskolingen. Udover idræt
og forsøg med bObles, fortsætter forsøget med udeskole for en klasse og der er i budgettet også blevet
plads til fortsat at have en ergoterapeut ansat på skolen. Eleverne i bh og 1. klasserne nyder godt af at
sidde på den såkaldte ”Orm” fra Boobles, der giver mulighed for at man kan bevæge sig, mens man sidder
på den - uden at det forstyrrer undervisningen. JP og Politiken bringer i august en presseomtale af
forsøget.

Lærer-samarbejde om inklusion
Samarbejdet mellem forskellige grupper af lærere omlægges i 2012/13, så der bliver mere tid til
opfølgning i forhold til de elever, der har særlige behov i den enkelte klasse. Samarbejdet indenfor hhv.
indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen samt mellem lærerne på de forskellige klassetrin
fortsættes som hidtil. På møder ”i sporet” (dvs. blandt alle lærere tilknyttet den enkelte klasse) vil der
blive sat tid af til at diskutere, hvordan man bedst støtter op om børn med særlige behov, blandt andet
med henblik på at søge assistance i ressourcecenteret/TVÆRS.

Skolens åbningstider
Skolens døre først åbnes som bekendt nu først kl. 7.55 morgenen og der er indført ”teaterringning” om
morgenen. Besparelsen skulle findes som del af lærernes nye arbejdstidsaftaler og alternativet til den
lidt senere åbning af skolen var at skære i frikvartererne i skoletiden, hvilket skolebestyrelsen fandt
mere uhensigtsmæssigt end den valgte løsning.
Undervejs har Skolebestyrelsen diskuteret om det var muligt at åbne skolen for børnene kl. 7.50 så de
kunne være på skolen uden lærer-tilstedeværelse. Men da skolen har opsynspligt med børnene, når de er
på skolen, mente skolens ledelse ikke det var en forsvarlig løsning. På mødet d. 27.8 diskuterede vi hvordan
man fra skolens side kan arbejde på at undgå trængsel ved dørene, og det blev aftalt, at skolens ledelse
fremadrettet arbejder på at finde løsningsmodeller herpå - fx ved at indskolingsbørnene om morgenen får
adgang til skolen via sydgården, så de undgår trængslen ved trapperne mv..
På mødet den 27.8 blev det besluttet at skolebestyrelsens forældrevalgte i samarbejde med skolens
ledelse, vil evaluere de første erfaringer med de ændrede åbningstider efter efterårsferien.

Nyt alarmsystem, nye brandalarmer og video-overvågning
SvS får i begyndelsen af det nye skoleår installeret nye brandalarmer, nyt nøglesystem og videoovervågning. Sidstnævnte er kun tilsluttet uden for skolens åbningstider og er installeret med henblik
på at forebygge hærværk på skolens område udenfor åbningstiden.

Indblik i SvS pædagogik
Skolebestyrelsen vil også i skoleåret 2012/13 få besøg af lærere fra SvS, der vil fortælle om konkrete
emner såsom eksamensformer, udvælgelse af undervisningsmaterialer, konkrete fag m.v. Hensigten er
gennem disse oplæg at give forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen et indblik i, hvordan
undervisningen foregår på SvS – og en mulighed for at påvirke denne gennem diskussion med f.eks.
repræsentanter for fagudvalg m.v.

Svesken – efterårsudgaven
Det bliver X-sporet, der skal stå for materiale til efterårets udgave af Svesken. Dead-line for input fra
klasserne er sat til den 15. september, men det forventes at der også når at komme lidt billeder med i
efterårsnummeret fra de mange aktiviteter, der skal løbe af stablen på skolelørdagen den 29.
september.

Evt.
Emner til forældreforedrag i skoleåret 2012/13 er under overvejelse. Et muligt emne er
ernæring/sund kost.
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