Nyt fra skolebestyrelsen – 21. januar 2014
Nyt fra elevrådet
Der har været afholdt møde mellem lærer-TR og elevråd omkring spørgeskema vedrørende
undervisningsmiljøet på skolen, hvor elevrådet bidrog med yderligere spørgsmål til skemaet.
Elevrådet går i denne uge i gang med produktionen af (humoristisk) film og tilhørende folder om at bruge
skolens toiletter. Filmen skal senere vises ved en morgensamling.
Der vil i februar måned blive afholdt workshop for elevrådet omkring skolereformens udformning – og
elevperspektiver og input hertil. Workshoppen arrangeres af Danske Skoleelever. Workshoppen vil danne
baggrund for et tema-møde for alle de ældste elever på skolen ved Sundet, som vil blive arrangeret af
skoleleder Niels Hannibal i samarbejde med elevrådet. Her vil eleverne få mulighed for at bidrage med
deres idéer til folkeskolereformens udformning.
Høringssvar vedr. den faglige udmøntning af Folkeskolereformen
Skolebestyrelsen har udfærdiget høringssvar til Københavns kommune vedr. den faglige udmøntning af
folkeskolereformen. Høringssvaret er vedlagt (se bilag)
Folkeskolereform – proces
Niels Hannibal orienterede om arbejdet med procesplan omkring implementering af skolereform. Bla. er
der sidst i januar planlagt møde med Bellahøj Skole som vil fortælle om deres arbejde med bevægelse i
undervisningen. Der har desuden været kontakt mellem forældrevalgte medlemmer af SB og
repræsentanter fra børne- og ungeforvaltningen i Københavns kommune omkring besøg på SvS for at
drøfte Folkeskolereformens visioner og muligheden for at indfri dem indenfor de fysiske rammer der er på
SvS.
Valg til Skolebestyrelse:
Der skal i løbet af foråret være valg til skolebestyrelsen og i forbindelse med dette blev der på mødet en
valgbestyrelse for valg til skolebestyrelse. Valgbestyrelsen består af Skoleleder Niels Hannibal, formand for
skolebestyrelsen Jens Zøllner og Mette Pless.
Indskrivning – stor søgning til SvS
Der er fortsat stor søgning til SvS. Det er positivt at mange søger skolen! Men da børnetallet i skolens
distrikt er meget højt, kan man på skolen i år (som tidligere år) kun rumme elever fra skolens grunddistrikt.
Det betyder at mange børn henvises til andre af områdets skoler, der også – for de flestes vedkommende
er overbelagte. Det er skolebestyrelsens vurdering, at dette er en uholdbar situation, og der vil blive
udfærdiget et åbent brev med en række spørgsmål og bekymringer fra Skolebestyrelsens
forældrerepræsentanter til Københavns Kommunes børne- og ungeudvalg.
Samtidig har børnehaveklassernes lærere i et brev til skolens TR-repræsentanter udtrykt bekymring for de
høje elevtal i børnehaveklasserne. Sidste års bekymring omkring konsekvenserne af højt elevtal i klasser
(bl.a.støj og vanskeligheder i relation til at lave værkstedsundervisning) viste sig velbegrundede og lærerne
er bekymrede for en gentagelse af problemerne, når der efter sommerferien starter nye klasser op (med

hhv. 28, 28 og 29 elever i hver klasse). Tallet kan dog blive lavere, når forældre som også har meldt deres
barn i privatskole får besked herfra om at der er optaget.
Ny gummibelægning i skolegården
Legeplads i sydgården får rød gummibelægning, så legepladsen kan bruges hele året rundt. Det er planen, i
første omgang at etablere ’løbebaner’ og senere finde økonomi til et kubisk klatre-legeredskab.

SVeSken
Der vil i løbet af foråret udkomme et nummer af SVeSken. Dette nummer kommer til at have fokus på
Folkeskolereformen, med særligt fokus på overbygnings-eleverne.
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