Nyt fra skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet

SB-Nyt, februar 2018
Nyt fra elevrådet
Elevrådet har fortsat gang i mange aktiviteter. Blandt andet har der været en diskussion af værdier,
hvor der blev lagt vægt på kommunikation (der skal være plads til alle) og faglighed: Alle skal udfordres
på deres eget niveau. Desuden undersøger elevrådet muligheden for at lave en gallafest for
udskolingen.
Skolens princip for lejrskole
Skolebestyrelsen har diskuteret principperne for finansiering og afholdelse af lejrskoler. Ønsket er at
skabe nogle rammer for lejrskolerne, som kan give eleverne mulighed for at komme på spændende og
udviklende ture, men som samtidig holder udgifterne nede. Det blev blandt andet diskuteret, om
eleverne skal have mulighed for at tage til udlandet på lejrskole. Det blev også diskuteret, om der skal
laves regler om, hvor mange penge hvert barn må have med til lommepenge. Der arbejdes videre med
princippet, som forventes godkendt i sin endelige form på det næste skolebestyrelsesmøde i marts.
På friluftsskolen er det tidligere aftalt, at der skal arrangeres lejrskole for alle elever hvert 4. år. Denne
aftale blev understreget af Skolebestyrelsen.
Indsamlinger, donationer, sponsorater og fondsansøgninger
Skolebestyrelsen diskuterede muligheden for, at enkelte klasser laver indsamlinger til finansiering af
aktiviteter i klassen. Skolebestyrelsen ønsker som udgangspunkt at give mulighed for sådanne
indsamlinger under kontrollerede forhold og i begrænset omfang i modsætning til tidligere regler. Der
vil blive arbejdet videre med et skoleprincip, som også skal omfatte donationer, sponsorater og
fondsansøgninger.
Valg til skolebestyrelsen
Der kommer valg til Skolebestyrelsen i foråret 2018. Der skal være 7 forældrerepræsentanter i
skolebestyrelsen, som kører med forskudte valgperioder. I 2018 vil 4 pladser dermed være på valg,
imens tre medlemmer fortsætter. Ledelsen laver en detaljeret tidsplan for valget, som skal være
afgjort inden sommerferien.
Rammerne for skolebestyrelsen giver mulighed for at tilbyde op til to faste plads i bestyrelsen til
eksterne. Det blev aftalt at tilbyde en sådan plads til lederen af fritidshjemmet.
Åben skole
Der blev holdt status på ’Åben Skole’ på mødet. Skolen har mange tiltag for at fremme samarbejdet og
berøringsfladerne med organisationer udenfor skolen. Blandt andet har man aftalt et 2-årigt
samarbejde med det Kongelige Teater, hvor 3., 5. og 8. klasse er involveret. 7. klasse arbejder pt. Med
”Coding class” og har kontakt med private virksomheder, hvor eleverne forsøger at hjælpe disse
virksomheder med konkrete problemstillinger samtidig med, at de skal lave løsninger, hvor de lærer at
kode i et kodningsprogam.
Skolebestyrelsen ønsker at fremme den åbne skole og vil arbejde på et kommende princip for Åben
Skole. Det blev også diskuteret om der skal laves en ”forældrebank”, som vil give mulighed for at skabe
nogle flere kontakter til samfundet udenom skolen.
Meddelelser
•
Skolebestyrelsen er ved at arrangere et møde for forældrene.
Emnerne for dette møde vil blive: Skolens værdier, valg til Skolebestyrelsen og
kontaktforældrerollen.
•

Der er ansat en ny lærer til 4. klasse.

•

Den nye leder på fritidshjemmet på Kaldæavej stopper igen. SvS ledelse deltager i
nyansættelse.

