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Nyt fra Skolebestyrelsen – november 2018
Ferieplan for skoleåret 2019/2020
Det er skolebestyrelsens opgave at fastlægge den kommende ferieplan. Københavns Kommune har opsat rammer som
for alle kommunens skoler, som betyder at skolen skal have 200 skoledage og 6 ugers sammenhængende sommerferie. I år betyder kommunens rammer, at der ikke er mulighed for meningsfuldt at flytte dagene. Bestyrelsen besluttede derfor at følge den vejledende ferieplan fra Københavns Kommune, som bl.a. betyder at vi starter 2. januar.
Princip for holddannelse
Skolebestyrelsen tager løbende skolens principper op til revidering. På mødet i november blev princippet for holddannelse taget op til en indledende diskussion. Afsættet for diskussionen var et ønske fra skolebestyrelsen om at fremme
ligestilling mellem kønnene, så inddeling af eleverne i drenge og piger ikke vælges fordi det er en let løsning, men beror på pædagogiske overvejelser. Der var enighed i bestyrelsen om, at enhver holddeling skal kunne begrundes med
pædagogiske eller praktiske hensyn.
Ifølge folkeskoleloven skal holddeling i undervisningen kunne begrundes pædagogisk og bygge på en løbende evaluering. Bestyrelsen besluttede at vi skal være særligt opmærksomme på de pædagogiske grunde for at inddele eleverne
på baggrund af køn, fagligt niveau, motivation og interesse.
Principgruppen arbejder videre med formulering af princippet for holddannelse og bestyrelsen indstillede til at gruppen indskriver, at vi gerne vil fremme ligestilling mellem kønnene.
Budgetopfølgning
Bestyrelsen gennemgik budget og forbrug for 2018. Se referatet fra oktober for detaljer om budgettet.
Kommunikation
Det bliver drøftet hvilke muligheder der er for at tale om, hvordan man håndterer enkelte elever m særlige behov.
Muligheden for at tale om enkelte elever afhænger af forældrenes samtykke. Forældrene kan opfordre hinanden til at
tale åbent om særlige behov, særlige situationer mm.
Skolebestyrelsen besluttede, at den skriftlige vejledning til kontaktforældre bør opdateres. Det skal være tydeligere
hvad kontaktforældrenes rolle er. Vejledningen kan blandt andet hjælpe konktaktforældre med, hvordan man kan
understøtte inklusion i klassen, så vi kan blive bedre til at hjælpe de børn, som har brug for det. Den kan herunder indeholde et afsnit om, hvad man gør i den situation, hvor der er et følsomt emne i en klasse, som omfattes af tavshedspligten.
Skolen anbefaler generelt åben kommunikation, når der er behov for det for at løse konflikter eller trivselsproblemer.
Mobiltelefoner og digital adfærd skal på drøftes
Der er fra personalet et ønske om, at bestyrelsen udarbejder en politik for mobiltelefoner i skoletiden. Emnet vil blive
taget op på et senere møde. Bestyrelsen besluttede også, at der er brug for at diskutere ordensregler for digital adfærd.
Friluftsskolen skal genhuses
Friluftsskolen flytter til Ryparken d. 1. februar, hvor de skal holde til mens friluftsskolens bygninger renoveres.

