Nyt fra skolebestyrelsen april 2014
Elevrådet
SvS arbejder med elevernes inddragelse i den nye folkeskolereform (FSR 14). Derfor har elevrådet
fået til opgave at tilrettelægge et to timers info- og debatmøde i alle klasser d. 28. og 29. april om
den nye skolereform, så eleverne får mulighed for at stille spørgsmål - ikke mindst med henblik på
at aflive myter og give eleverne et realistisk billede af den nye hverdag, der venter dem efter
sommerferien.
Klasselærerne vil fortælle eleverne om folkeskolereformens praktiske og faglige omstruktureringer
som f.eks. skoledagens længde, lektiecafe, fordybelsesuger, 45 minutters bevægelse,
understøttende undervisning og valgfag. Overbygningen og mellemtrinnet får på deres elevintra
samtidig adgang til en FAQ om skolereformen, som blev udarbejdet på elevrådets workshop med
organisationen Danske Elever først på året.
Elevrådet er gået i gang med at filme en forebyggende film om vedligehold og brug af toiletter, da
mange elevklager til elevrådet går på uhumske toiletter. Filmen bliver vist til morgensamling.
Folkeskolereformen 2014
Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil opfordre alle forældre til at læse om folkeskolereformen
under linket på SvS webside. Der lægges løbende informationer ud. Her kan man orientere sig om
forvaltningens hensigter og SvS’ konkrete implementering.
På skolebestyrelsesmødet blev det i øvrigt besluttet at tilføje en læsevenlig FAQ, der kun vedrører
SvS, samt referatet fra Børne- og ungeforvaltningens besøg på skolen med henblik på de fysiske
faciliteter set i forhold til folkeskolereformens hensigter. Bl.a. SvS’ problemstilling vedr.
skolebespisning og lærerarbejdspladser blev vendt med forvaltningen. (Se næste punkt).
Skolens ledelse fortalte, at de er ved at udfylde de forskellige nye overskrifter i
folkeskolereformen, den praktiske fase er gået i gang. Der gøres et stort arbejde for at få
logistikken vedr. lokalefordeling, lærerarbejdspladser og timeplan til at gå op. Skolens ledelse er
desuden optaget af at strukturere teamsamarbejdet på tværs af lærere, så det giver mening med
henblik på de nye undervisningsformer.
Der arbejdes pt. med at fordele opgaver til de nye skolepædagoger og de tidligere
samtænkningspædagoger. De syv nye skolepædagoger er ansat og vil primært indgå på 0.-6.
klassetrin, ansættelsen tæller 18 timer ugenligt pr. pædagog og træder i kraft fra det nye skoleår.
De nye skolepædagoger har bl.a. kompetencer inden for bevægelse, it og it-programmer inden for
design og grafik. Under overskriften ’Åben skole’ bruges de tidligere samtænkningspædagoger til
at planlægge forskellige temaer ude på de fire nærliggende fritidshjem, som indskolingen kan
booke sig ind på og besøge sammen med skolepædagogen.
Under ’Åben skole’ fortsætter SvS desuden med de mange ’ud af huset aktiviteter’, som skolen
hidtil har gjort brug af. Herunder bl.a. Zoo, Billedskolen, besøg på Christiansborg, Radio Onehour
under Ungdomsskolen, teaterbesøg etc.

Lærerarbejdspladser: lærerne får arbejdsredskaber stillet til rådighed, der opsættes ekstra skabe
til undervisningsmaterialer. Skolen er udfordret på kvadratmeter til lærerarbejdspladser og
mødelokaler til teamsamarbejde. Der skal oprettes arbejdspladser til 1/3 af lærerne. Udover de
singulære arbejdspladser, vil øvrige lærere anvende forberedelsestiden i teams i mødelokaler. I
reformen er det i øvrigt påpeget, at det er skolens ledelse, der beslutter omfanget af
lærerarbejdspladser og behovet for lærernes forberedelsestid på skolen.
FSR ’14 - skolerenovering
Den 20. marts 2014 har der været afholdt møde med Børne- ungeforvaltningen (BUF) i forhold til
skolens fysiske rammer og udfordringer i forhold til FSR14. Mødeleder Margrethe Holm Andersen
(Skolebestyrelsen, SvS) viste Sarah de Masih (Koordinator i BUF for implementeringen af FSL 2014)
og Barbara Kirstine Holm Jørgensen (arkitekt i BUF) rundt på skolen. Mødet blev primært brugt på
følgende:
SvS fremhævede bl.a. ønsker om at få forbedret toilet- og omklædningsforhold, så de bliver mere
tidssvarende, muligheder for kantine på 1. sal på FLS (vanskeliggøres af, at der er asbest i loftet,
hvilket vil gøre løsningen dyr), mulighed for at bygge 1. sal på de nye faglokaler og indrette
lærerarbejdspladser, ønsker om bedre ude-faciliteter samt et nyt faglokale til design m.m.
Sarah og Barbara understregede, at SvS sammenlignet med nogle af skolerne i det indre
København faktisk har relativt god plads til udendørs aktiviteter på skolens område og spurgte
meget ind til, i hvor høj grad der samarbejdes om brug af lokaler på hovedskolen og på FLS samt
omkringliggende institutioner (fritidshjemmet Kaldæavej).
Der er ikke umiddelbart penge til at lave de store forandringer på de københavnske skoler, men
SvS er en af de skoler, hvor der er behov for at få lavet en langsigtet løsning omkring
lærerarbejdspladser og en god "funktionsanalyse", som kan danne grundlag for mere langsigtede
forbedringer af de fysiske rammer.
Det er Københavns Ejendomme, der står for større skolerenoveringer, dog er BUF ansvarlig for
igangværende proces omkring udbygning af lærerarbejdspladser og den omtalte funktionsanalyse
- men ikke nødvendigvis de langsigtede investeringer, der måtte følge i kølvandet på denne.
SvS er efterhånden en af de allersidste folkeskoler i København, der ikke er prioriteret en
gennemgribende renovering. En kommende stor opgave for skoleledelse og skolebestyrelse er at
vedblive at være aktive både ift. at koordinere anlægsarbejder på skolen, der måtte komme som
del af de processer, der er sat i gang (kort- og langsigtede løsninger ift. udbygning af
lærerarbejdspladser, input til funktionsanalysen) og også ift. at arbejde for økonomiske midler til
forbedring af de fysiske rammer gennem henvendelser til Københavns Ejendomme, politikere og
evt. ved at søge fondsmidler.
Valgfag skoleåret 2014-2015
Skolen har spurgt eleverne om forslag til valgfag, og det er der kommet et hav af gode idéer ud af.
For 7. klasserne oprettes fem valgfagshold. For 8.-9. klasser oprettes ni-ti valgfag. Der indledes

med en interessetilkendegivelse, og dernæst er det tanken at oprette de mest populære valgfag.
Eleverne kan vælge to valgfag løbende over et ½ skoleår, og deltagertallet holdes i snit på ca. 1214 elever.
Et valgfag vil fylde to timer om ugen svarende til et modul i det nye skema.
Til skolebestyrelsesmødet var der udarbejdet en bruttoliste, som skolebestyrelsen godkendte.
Valg til skolebestyrelsen 2014
D. 29. april afholdes der kombineret valgmøde og foredrag om FSR14 på skolen. Ingelise Andersen
fra organisationen Skole og Forældre vil holde oplæg om Folkeskolereformen og skoleleder Niels
Hannibal vil fortælle om de konkrete overvejelser og implementering på SvS. Efter mødet kan
interesserede kandidater til skolebestyrelsen skrive sig på en opstillingsliste.
Deadline for at opstille som kandidat er 8. maj 2014, man kan evt. også komme forbi skolens
kontor og skrive sig på opstillingslisten. Personer på denne liste indkaldes til et møde, hvor det
drøftes, om der skal afholdes kampvalg eller om der kan konstitueres en bestyrelse udenom et
kampvalg. Interesserede kan finde styrelsesvedtægterne for skolebestyrelser på skolens
hjemmeside.
Nyt fra ledelsen
Det vil blive opslået en ny stilling som naturfaglig underviser med henblik på at have
vedkommende om bord til skolestart efter sommerferie 2014.
Referent Mette Lynge Reenberg Hansen

