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Repræsentanter fra Elevrådet var desværre forhindret i at deltage.
Kvalitetsrapporten for Skolen ved Sundet 2017
Skolebestyrelsen havde på sit novembermøde fokus på kvalitetsrapporten 2017 for Skolen ved
Sundet, som skal give et samlet overblik over en række forskellige områder, der alle betyder noget
for vurderingen af skolens resultater. Her ses der på hvordan de nationale mål og Københavns
kommunes pejlemærker opnås og efterleves. Rapporten bliver tilgængelig på skolens hjemme side
i december 2017.
Skolen ved Sundets elever levere nogle rigtig gode faglige resultater til afgangseksaminerne og ved
de nationale test. De 20% fagligt svageste elever i afgang klasserne har 4,9 i gennemsnit. Det er
utroligt flot. Ikke mindst når man ser det i lyset af, at elever skal have 5 i gennemsnit for at komme
ind på gymnasiet fra næste år. Skolen placerer sig blandt de allerbedste folkeskoler i Københavns
kommune.
Elever på skolen bliver løbende testet som en del af undervisningen for at følge det enkelte barn
og barnets progression. Skolen er ikke udtaget til PISA-test.
I forbindelse med uddannelsesparathed og vejledning skal der i overbygningsklasserne både gøres
opmærksom på erhvervsrettede uddannelser, herunder EUX og på gymnasiet.
Skolebestyrelsen havde også en drøftelse af ”spændende undervisning”. Det er svært for lærerne
at lave spændende undervisning, når der ikke er megen forberedelsestid. Et fokuspunkt for skolen
bør være at få eleverne til at synes, at skolegang og undervisning er spændende.
Skolen og skolebestyrelsen vil de næste par år, hvor skolen forstår en helhedsrenovering, have
ekstra fokus på trivsel og faglighed, som nemt kan blive påvirket af forandringerne.
Ferieplanen for 2018-2019
Ferieplanen blev godkendt og kan snart ses på intra.
Fælleskontaktforældremøde
Der arbejdes med at inviterer alle kontaktforældre, både fra almenklasserne og specialklasserne,
til et fælles kontaktforældremøde. Skolebestyrelsen ønsker at styrke kontakten og samarbejdet
med kontaktforældrene. Der skal blandt andet reklameres for valg til skolebestyrelsen til april
2018.
Meddelelser
 Natteravnene er kommet godt i gang. De mødes på skolen og går ud i weekenderne.
 Frederiksberg Mælkeforsyning lukker – der kommer en anden leverandør til skolemælk.
Mere herom vil komme på intra.
 Personalet på Friluften og specialklasserækken Friluftsskolen har været ude at se de
midlertidige lokaler på Ryparken. Specialklasserækken rykker ud Ryparken på ydre
Østerbro fra oktober 2018 og ca. et år frem i den periode at Friluftsskolens nuværende
bygninger renoveres.

