Nyhedsbrev
Sydhavnen d. 25. maj 2018

Kære forældre ved Skolen i Sydhavnen
Vi har på skolen haft nogle travle uger. Næste års planlægning er i fuld gang, genhusningen skal planlægges, der har
været ansættelsessamtaler med nye medarbejdere, skolens fødselsdag, bestyrelsesvalg og projektuge. Rigtigt mange
af Jer har fulgt grundigt og bekymret med i processen om genhusningen. Jeg vil gerne bruge dette nyhedsbrev til at
takke bestyrelsen for, at have taget en meget svær beslutning om hvem, der det næste år skal være i
genhusningsløsningerne. Bestyrelsen har på denne måde taget et stort ansvar, der giver personalet plads og
mulighed for at arbejde med de vilkår vi nu bliver stillet. Tiden frem til ferien er kort og vi er bagud med
planlægningen af næste år. Derfor har bestyrelsens arbejde været ekstra vigtig for vores forberedelser.
Bestyrelsen og en arbejdsgruppe fortsætter med at kæmpe for en mere samlende lokal løsning. Det er jeg rigtigt glad
for. Det betyder ikke, at vi stopper planlægning på de løsninger der kommer fra forvaltningen, det vil være for
usikkert.

Genhusning
Vi synes ikke, det er optimalt at blive genhuset, hverken på den ene eller anden måde. Af erfaring ved vi, at hvis vi
ikke går konstruktivt ind i løsningerne og ser muligheder i stedet for begrænsninger, så bliver det rigtigt svært at lave
skole.
Vores kommende 3. klasser er nu sammen med ledelse og forvaltning gået i gang med planlægningen af de første
måneder af næste skoleår. Alt taget i betragtning er der en god vilje og god motivation til opgaven. Vi vil sammen
med årgangen sikre at forældrene, der hører til årgangen, får besked om de planer der lægges. I den kommende uge
er der møder, hvor forvaltningen fremlægger de muligheder der er for aktiviteter til årgangen og hvilke ressourcer
der er til rådighed. Vi forventer, at genhusningen på Skolen på Amager bro vil vare til efter efterårsferien. Hvis der er
ændringer vil vi informere om dette.
Pavilloner er noget vi kender mere til. Planlægningen omkring dem er også i gang. Vi kigger på, hvordan der kan
lægges et skema, der muliggør at de elever der er i pavilloner kan være med på fælles aktiviteter på skolen og kan
benytte faglokaler her. Kommende 6. og 7. klasse flytter i pavilloner så det passer med at kommende 3. klasse
kommer tilbage på skolen. På samme måde som med kommende 3. klasse vil vi også informere forældrene til
årgangen om planerne.

Nye medarbejdere
I denne og sidste uge har vi, som vi plejer, forøget antallet af medarbejdere. Vi har foreløbigt ansat 7 nye lærere, der
vil indgå i den kommende fagfordeling. Sædvanen tro fortæller vi ikke om, hvordan lærerne og pædagogerne bliver
fordelt før lige før sommerferien. Der kan ske ændringer frem til vi går på ferie, så I vil få at vide, hvilke lærere der
har børnene lige inden ferien

Skolebestyrelsesvalg
Der er skolebestyrelsesvalg i år og den 23. maj havde vi opstillingsmøde. Der var mødt 5 forældre frem, men
heldigvis var der også nogle forældre, der havde tilkendegivet deres kandidatur via mailen. Vi har derfor en ny
bestyrelse der tiltræder efter sommerferien. De er ikke konstitueret endnu men følgende forældre er med:

Medlemmer
Tenna Bruhn Bekker
Signe Kragelund Schmidt
Caroline Norén Stevns
Helene Christensen
Marianne Røder

0Y, 4x, 6x
2B, 6X
2A, 4V
Ny 0.
2D 4X

Ditte Bjerregaard
Sarah Crone

5Y 7X
4X

Suppleanter
Lars Troels Ellebek Harboe
Louise Slothuus Pedersen
Mette Marie Knudsen

1V
1X
5x 3U

Tak til jer, der har meldt positivt tilbage på personalets, bestyrelsens og ledelsens arbejde. Det gør godt i en hektisk
periode.
Mange hilsner
Morten Biering
Skoleleder
Innovativ læring
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