SB nyt december 2018

Idéer fra elevrådet
Elevrådet har drøftet det nye rygeforbud i Københavns Kommune (røgfri skoletid senest marts 2019),
som træder i kraft januar 2019, og synes at der er et godt initiativ.
Elevrådet har også drøftet ’snesen sang’ og efterspørger mere indflydelse på sangvalg, som de ønsker
sig skal være mere i tråd med tiden, og mindre ’gammeldags’. Elevrådet vil arbejde videre ad det spor.
Fremadrettet kunne elevrådet godt ønske sig, at der blev flere muligheder for at samle skolen om f.eks.
fælles fodboldturneringer, fælles oplevelser etc. I tråd hermed ønsker eleverne sig en gallafest for 7.+ 8.
og 9. klasserne. Skolebestyrelsen bakker aktivt op om dette ønske og vil på næste SB-møde diskutere
hvorledes en sådan skolefest kan afholdes. SB vil ligeledes diskutere om det er muligt at flere årgange
også kan få en årsfest, og hvorledes forældre kan inddrages.

Om udskolingen
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) – personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.
Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en proces der foregår løbende i 8. + 9. klasse og er noget,
der har været arbejdet med på skolen gennem flere år. Alle elever bliver 2 gange i 8. klasse og 2 gange
i 9. klasse. I den proces indgår der løbende samtaler mellem elev, lærer og U&U-vejleder.
Udgangspunktet for UPV ’en er elevernes eget ønske om uddannelse efter 9. klasse, og både
personlige, sociale, faglige og praksisfaglige kompetencer bliver vurderet.
For de elever, der ikke bliver vurderet uddannelsesparate skal der udarbejdes en handleplan, der sætter
retning for arbejdet med eleven. Formålet med handleplanen er at hjælpe eleven med at blive
uddannelsesparat. I UPV-processen har eleven mulighed for at ændre uddannelsesønske, hvis han/hun
måtte ønske dette. Forældrene får besked om eget barns uddannelsesparathed via e-boks.
Ønsker en elev at starte på en uddannelse, som eleven ikke er vurderet uddannelsesparat til, kan eleven
gå til optagelsesprøve.

Studievalg Portfolio.
Udarbejdelsen af en Studievalgs Portefolie sker i et samarbejde mellem elev, lærere og U&U-vejleder.
Denne proces starter forsigtigt i 7. klasse med små undervisningsforløb, der i indhold peger frem mod
UPV’ens elementer, som er nævnt ovenfor. Portefolioen indgår som en del af elevplanen i Meebook,
og er tænkt som et dynamisk dokumenter, der indeholder en løbende faglig og social vurdering af
eleven.
Praktik.
Skolen har startet et samarbejde med klubben på Kongovej, hvor der er fokus på at hjælpe elever med
at komme i erhvervspraktik. Det er tanken, at der i klubben oprettes en ’forældrebank’, hvor forældre
med forskellige jobprofiler kan stille sig selv eller deres arbejdsplads til rådighed i forhold til at tilbyde
praktikpladser og opfylde elevers praktikønsker.

Alle skolens elever er velkommen til at deltage i dette tilbud, uanset hvilken fritidsklub børnene er
tilknyttet. Det er blandt andet tanken, at elever kan kommen i klubben og få hjælp til at skrive
ansøgninger etc.

Karakterer og eksamen
Karakterer er en løbende vurdering. Som noget nyt kan elever bestå folkeskolens afgangseksamen i 9
klasse eller få et 9. klasses prøvebevis.
Kontaktforældre
I SB ønsker vi at drage fordel af skolens mange kontaktforældre, og den sammenhæng som herved kan
skabes på tværs af klasser, årgange, bestyrelse og ledelse. SB vil arbejde på at beskrive hvordan vi
bedst etablerer dette samarbejde fremadrettet. Tanker som meldte sig på mødet var f.eks. ” Hvad er
kontaktforældrenes rolle? ” og ”skulle SB’s medlemmer deltage på det første forældremøde i 0.klasserne mhp at møde de nye kontaktforældre?” og ”kan kontaktforældrene ses som SB’s basisgruppe,
hvor SB kan hente inspiration til handlingspunkter?” og ”Hvorledes sikrer vi den bedste
kommunikation mellem SB og kontaktforældre?”.
Disse og andre spørgsmål vil blive addresseret af en arbejdsgruppe i SB, på det kommende SB møde.
Indskrivning , skolestart 2019
Skolen venter på de endelige indskrivningstal for eleverne i de nye 0. klasser. Dette tal bliver afgørende
for, om skolen skal have 3 eller 4 nye 0. klasser ved skolestart i august 2019.
Souschefstillingen som skal erstatte Anette Vistesen, som gik på pension i december 2018, er i
genopslag, Stillingsopslaget udløber den 9. januar 2019.
Skolebestyrelsen ønsker alle et godt og lykkebringende nytår !

