Sydhavnen d. 3. juli 2018

Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen
Kære forældre
Her på falderebet til ferien en status på skolens byggesag mm.
I sidste uge holdt vi i skolebestyrelsen et møde med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), hvor
forvaltningen informerede om, at de havde arbejdet videre på skolebestyrelsens forslag til
placering af pavillonerne – mellem skolen og MAN Diesel (på Teglholmsgade ved siden af skolen).
BUF havde gennemført en indledende screening af forlaget og havde fået positive tilkendegivelser
fra både Vejlauget og Teknik- og miljøforvaltningen, og på den baggrund så de ikke nogen
uoverkommelige forhindringer for, at det kan lykkedes at etablere en pavilloner ved siden af
skolen – indtil udvidelsen af SIS, den nye skolebygning, står klar på Støberigade 8.
Der er dog en række forhold omkring håndtering af støj, trafik, parkering, friareal,
handicaptilgængelighed mv., som skal tilpasses i projektet, før Teknik- og miljøforvaltningen kan
give en byggetilladelse, så pavillonerne kan opføres. Derfor kan det tage op til 12 mdr., før
pavillonerne er klar til brug. Det vil betyde, at der vil være behov for at forlænge busløsningen,
men BUF meddelte, at vi vil kunne benytte undervisningslokaler på den helt nye Kalvebod Fælled
Skole i hele perioden. Den skole ligger tættere på lokalområdet i Sluseholmen/Teglholmen, og
nærhed har været et ønske fra skolens ledelse.
Vi i skolebestyrelsen er glade for, at BUF har lyttet til vores indsigelser, og nu vil vi drøfte, om de
ændrede vilkår for genhusningen giver anledning til, at vi igen skal se på hvilke klasser, som skal
genhuses. Det vil vi tage op på det første bestyrelsesmøde efter sommerferien.
Det ligger dog fast, at 3. klasserne genhuses på Kalvebod Fælles Skole fra skolestart i august og de
første 3 måneder frem. Det samlede lærerteam for de kommende 3. klasser, har her i samarbejde
med konsulenter fra kommunen, gennemført en omfattende og meget kreativ planlægning af et
udeskoleforløb. Tilgangen til undervisningen bliver vendt op og ned i forhold til den traditionelle
måde at gå i skole på og der er således planlagt et forløb der både tilgodeser fast struktur, faglig
viden og et væld af udeskole aktiviteter. De kommende 3. klasser kan således glæde sig til en
anderledes skolestart der både rummer forløb på naturcentre, den blå planet, Kattinge værk og
meget mere, samtidig med at kontakten til skolen indarbejdes og bevares. 3. klasserne informeres
direkte af lærerteamet med flere detaljer.
Vi, i bestyrelsen, er rigtig glade for lærernes håndtering og tilgang til opgaven og tror på, at det
bliver et rigtig godt og spændende forløb for både lærere og børn.

Hvad ellers..
På vores møde med BUF informerede de i øvrigt også om, at forvaltningen arbejder på at justere
skoledistriktet for SiS. Det er en proces, som fordrer politikernes godkendelse og som vi i
skolebestyrelsen vil følge tæt.
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Vi har aftalt med forvaltningen, at vi overleverer vores kommentarer og bekymringer ved at bygge
skole på Enghave brygge, som oprindeligt var planlagt til at dække den manglende kapacitet for
både SiS udvidelsen på støberigade 8 og Sluseholm Skole. Vi er stadig af den holdning at
lokationen ikke er egnet til midlertidig skole, så længe der på nabogrunden planlægges med en
virkelig stor byggeplads til metrobyggeriet og nye boliger.
SiS har også fået godkendt at vi ikke længere er forpligtet til at optage elever udenfor distriktet
indtil området er stabiliseret. Dette har stor betydning for presset på skolens kapacitet i et område
som vores, hvor der hele tiden opføres nye boliger.
Endeligt har vi aftalt at vi holder kontakten løbende med forvaltningen og at vi informeres løbende
om udviklingen i projektet om etablering af pavillon på Teglholmsgade ved siden af skolen, samt
status på det permanente byggeri.
Dernæst er der som flere af jer har påpeget mange andre emner vi gerne vil have adresseret og i
dialog med forvaltningen omkring, så som cykelstien og planer for etablering af klub og
ungdomsmiljøer. Emner som vi ikke glemmer, dog er vores primære fokus lige nu at få landet
genhusningen på en fornuftig måde som SiS kan håndtere.

Tak og god sommer…
Herfra skal lyde et stort…nej et kæmpe tak, til de mange dedikerede forældre der i den seneste tid
har støttet bestyrelsen og har været medinddraget i processen. Vi er meget taknemmelige for at I
har stillet med jeres kompetencer og ikke mindst fritid ift. gennemgang af materiale, deltagelse i
møder og diverse skriverier. Vi høres ved efter sommeren.
Også et tak til BUF, som i den seneste tid har vist interesse for, at få etableret en god løsning for
SiS. Hvis projektet gennemføres og godkendelse af byggeprojektet kommer i hus, ser det ud til at
vi snarest i bestyrelsen har udsigt til at vende vores primære fokus på skolens indhold, fremfor de
ydre rammer og det ser vi frem til.
Vi ønsker alle en rigtig god og velfortjent sommer

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen
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